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Գ ԼՈՒԽ 1. ԻՆՉ ՊԻ ՍԻ ՞Ն Է ՊԱՏ ԿԵ ՐԸ ԵՏՄ 
ՆԵՐՍՈՒՄ. ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱԿ ՐՈ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 

ՄԻ ՏՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 Հայաս տա նի մուտ քը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյուն (ԵՏՄ) 
լայ նա ծա վալ քն նար կումնե րի ա լիք բա րձ րաց րեց ստե ղծ ված հնա րա-
վո րու թյուն նե րի և ռիս կե րի շուրջ: Քն նար կումնե րի հիմնա կան թե մա-
նե րը քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան մար տահ րա վեր նե րն 
է ին: ԵՏՄ երկր նե րում 2015թ. սկզ բին տն տե սա կան ի րա վի ճա կի ա րագ 
վատ թա րա ցու մը, ի րե նց հեր թին, ակ տի վաց րե ցին Հայաս տա նի հա մար 
բա ցա սա կան հե ռան կար նե րը: Հիմնա կան տն տե սա կան սպա սումնե-
րը բա ցա սա կան են՝ պայ մա նա վոր ված Հայաս տա նի ու ժեղ կա պե րով և 
կախ վա ծու թյա մբ ԵՏՄ երկր նե րից: Ար տա քին ցն ցումնե րի և, մաս նա-
վո րա պես, Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե ցող զար գա ցումնե րի նկատ մա մբ 
Հայաս տա նի խո ցե լի ու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Ռու սաս տա նից ե կող 
մաս նա վոր տրա նս ֆե րտ նե րից տե ղա կան տն տե սու թյան մեծ կախ վա-
ծու թյա մբ: Մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցումնե րի հաշ վա րկ ված ծա-
վա լը կազ մում է ՀՆԱ-ի մի նչև 40%-ը̀  նե րա ռյալ պաշ տո նա պես հաշ վառ-
ված և չհաշ վառ ված հոս քե րը: Ակն հայտ է, որ տե ղա կան տն տե սու թյու-
նը շատ զգայուն է այդ հոս քե րի նույ նի սկ ան նշան փո փո խու թյուն նե րի 
նկատ մամբ: Ըստ Հայաս տա նի կե նտ րո նա կան բան կի տվյալ նե րի, բան-
կե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց ված մաս նա վոր դրա մա կան փո խան ցումնե րի 
ծա վա լը 2014թ. կր ճատ վել է 7.7%-ով` 2013թ. դրու թյա մբ 2.3 մլրդ ԱՄՆ 
դո լա րից 2014 թ.-ին իջ նե լով մի նչև 2.1 մլրդ: Ռու սաս տա նին բա ժին է 
ընկ նում այդ փո խան ցումնե րի ա վե լի քան 70%-ը: Նվազ ման այս մի տու-
մը շա րու նակ վել է նաև 2015 թ.-ին, ո րի ա ռա ջին 7 ա միս նե րի ըն թաց-
քում մաս նա վոր տրա նս ֆե րտ նե րի զուտ ներ հո սքն ար ձա նագ րել է 31%-ի 
ան կում: 

Հայաս տա նի ա պա գայի նկատ մա մբ մտա հո գու թյուն նե րը պատ ճա-
ռա բան ված են Մի ու թյան ան դամ երկր նե րի ներ կայիս թե՛ թույլ մր ցու նա-
կու թյան դիր քե րով, թե՛ տն տե սա կան զար գաց ման դի նա մի կայի ա ռու մով: 
ԵՏՄ երկր նե րի վար կա նի շը և՛ ըստ մեկ շն չին ընկ նող ե կա մուտ նե րով, և՛ 
մր ցու նա կու թյան ցու ցիչ նե րով ա վե լի վատ է, քան աշ խար հի 40 երկր նե-
րում: Սա նշա նա կում է, որ մի ու թյու նում չկա բա րձր մր ցու նա կու թյա մբ 
այն պի սի տն տե սու թյուն, ո րը կա րո ղա նար մի ու թյան մյուս ան դամնե րի 
հետ կի սել իր փոր ձը և նրա նց հա մար չա փա նիշ ներ սահ մա ներ: 
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Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ, գնողունակության պարիտետով, ընթացիկ գներով, ԱՄՆ 
դոլար, 2014թ.

ՀՆԱ-ի մակարդակը և մրցունակության դիրքերը 

Աղ բյու րը՝ Հա մաշ խար հային բան կի Հա մաշ խար հային զար գաց ման ցու ցա նիշ ներ, 
Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րում 

Ե րկ րո րդ, ա վե լի կար ևոր հա րց է հան դի սա նում ԵՏՄ երկր նե րում 
տնտե սա կան զար գաց ման վեր ջին մի տումնե րը: Մի ու թյան եր կու ա ռա-
վել կար ևոր ծան րակ շիռ երկր նե րը̀  Ռու սաս տա նը և Բե լա ռու սը մյուս նե-
րից ա ռա նձ նա նում են ի րե նց 2015 թվա կա նի ՀՆԱ-ի բա ցա սա կան ցու ցա-
նիշ նե րով: Հայաս տա նի̀  որ պես փո քր բաց տն տե սու թյան և Տն տե սա կան 
մի ու թյան մի մա սի, զար գաց ման հե ռան կար նե րն այժմ ա վե լի խո ցե լի են 
ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատ մա մբ և կախ ված են ԵՏՄ ան դամ պե տու-
թյուն նե րի ի րա վի ճա կից: Ռու սաս տա նի և Բե լա ռու սի ՀՆԱ-ի ար ձա նա-
գրված ցու ցա նիշ նե րը 2015 թ. ա ռա ջին ե ռամ սյա կում ոչ մի այն շա րու նա-
կում են նվա զել, այլև նվազ ման ա վե լի բա րձր տեմ պեր են ցու ցադ րում 
երկ րորդ ե ռամ սյա կում: 

 

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015
հունվար-մարտ

2015
հունվար-հունիս

Հա
մա

թի
վ

ՀՆԱ աճի ինդեքսը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
համամատ

Հայաստան

Բելառուս

Ղազախստան

Ղրղզստան

Ռուսաստան

Աղ բյու րը̀ ԱՊՀ Միջ պե տա կան վի ճա կագ րա կան կո մի տե, Ազ գային վի ճա կագ րա
կան ծա ռայու թյուն նե ր
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 Այլ մակ րո տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը, նույ պես, ցույց են տա լիս 
նմա նա տիպ բա ցա սա կան մի տումներ: 

Ե ՏՄ երկր նե րում հիմնա կան մակ րո տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րը 
2015 թ. հուն վար-հու նիս ա միս նե րին` 2014թ. նույն ժա մա նա կա հատ-
վա ծի հա մե մատ, ին դեք սը 

Հ ՆԱ Ար դյու-
նաբե րու-

թյուն

Գյու-
ղատնտե-
սութ յուն

Կա պի տալ 
ներդրումներ 

հիմնա կան մի-
ջոց նե րում

Բեռ նա-
փո խա-
դրում

Ման-
րա ծախ 

առև տուր

Հայաս տան 105.1 105.1 114.5 100.6 106.5 93.5

Բե լա ռուս 96.7 92.6 102.7 86.5 99.3 101.1

Ղա զա խս-
տան 101.7 100.6 103 104.4 102.4 102.9

Ղրղզս տան 107.3 123.6 102.4 106.8 102.4 105

Ռու սաս տան 96.6 97.3 102.9 94.6 91.9 92

Աղ բյու րը̀ ԱՊՀ Միջ պե տա կան վի ճա կագ րա կան կո մի տե, Ազ գային վի ճա կագ րա
կան ծա ռայու թյուն նե ր

 Ան հա նգս տաց նող ցու ցա նիշ նե րը և ա ճի մռայլ կան խա տե սումնե րը 
ան մի ջա պես ար տա ցոլ վում են սու վե րեն վար կային ռեյ տի նգ նե րի վրա: 
Moody’s-ը, ո րը տար վա սկզ բին ի ջեց րել է իր վար կա նի շե րը̀  Հայաս տա-
նի, Բե լա ռու սի և Ռու սաս տա նի հա մար, բա ցա սա կան հե ռան կար ներ 
է կան խա տե սում: Fitch-ը դեռ կայուն հե ռան կար ներ է նա խա տե սում 
Ղա զա խս տա նում և Հայաս տա նում, սա կայն Ռու սաս տա նի վար կային 
ռեյ տին գը բո լոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի կող մից գնա հատ վում է խի ստ 
ռիս կային և բա ցա սա կան կան խա տե սումնե րով: 
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Ե ՏՄ երկր նե րի սու վե րեն վար կային ռեյ տին գը 
ըստ S&P 

վարկանիշի
ըստ Moody’s
վարկանիշի

ըստ Fitch-ի
վարկանիշի

Հայաս տան Ba3 բա ցա սա կան B+ կայուն

Բե լա ռուս B- կայուն Caa1 բա ցա սա կան

Ղա զա խս տան BBB բա ցա սա-
կան

Baa2 կայուն BBB+ կայուն

Ղրղզս տան

Ռու սաս տան BB+ բա ցա սա-
կան

Ba1 բա ցա սա կան BBB- բա ցա-
սա կան

Աղ բյու րը̀ Trading Economies

 Ար ժույ թի մի ջազ գային հիմնադ րա մն իր 2015 թ. հոկ տեմ բե րի “World 
Economic Outlook”-ի վեր ջին հրա պա րակ ման մեջ վե րա նայել է ՀՆԱ-ի 
ա ճի իր կան խա տե սումնե րը: Ըստ գնա հատ ման, Ռու սաս տա նում ա վե լի 
խո րա ցող ե տըն թա ցը 2015 թ. վեր ջին կու նե նա 3.8% ան կում: Սա հիմնա-
կա նում պայ մա նա վոր ված է նավ թի հա մաշ խար հային գնե րի ան կու մով: 
Ակն կալ վում է, որ այդ ան կու մը ու ղե կց վե լու է Ռու սաս տա նում բա րձր 
գնա ճի տեմ պե րով` 15,8% - 2015 թ.: Մի նչ դեռ Հայաս տա նի հա մար նախ-
կի նում կան խա տես վող նվա զու մը (-1%, WEO, ապ րիլ, 2015թ.) վե րագ նա-
հատ վել է 2.5% դրա կան փո փո խու թյա մբ: 

Հ ՆԱ տա րե կան ա ճի ԱՄՀ-ի կան խա տե սու մը, %

ԱՄՀ 2015 2016 ժա մա նա կա շր ջան

Հայաս տան 2.5 2.2 հոկ.-15
Բե լա ռուս -2.3 -0.1 ապր.-15

Ղա զա խս տան 2 3.2 ապր.-15
Ղրղզս տան 1.7 3.4 ապր.-15

Ռու սաս տան -3.8 -0.6 հոկ.-15

 Աղ բյու րը̀ Trading Economies

Չ նայած դժ վա րին 2015-ին̀  2016 թ-ի հե ռան կար նե րը շատ վա տը չեն: 
Ռու սաս տա նում և Բե լա ռու սում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թան ան նշան ան-
կում է կան խա տես վում, մի նչ Հայաս տա նը, Ղա զա խս տա նն ու Ղրղզս տա-
նի հան րա պե տու թյու նը հա վա նա բար կայուն աճ կար ձա նգ րեն: 
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Գ ԼՈՒԽ 2. ՄԻ ԱՍ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱՔ ՍԱՅԻՆ 
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏ ՐԻ ՎՐԱ

2.1. Ար տա քին առևտ րի մի տումնե րը Հայաս տա նում` ըստ 
երկր նե րի խմ բե րի

 Հայաս տա նի և ԵՏՄ երկր նե րի մի ջև առևտ րային կա ռուց ված քի վեր լու 
ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ԵՏՄ –ի շր ջա նակ նե րում Հայաս տա նի գլ խա վոր 
և ա մե նա մեծ առևտ րային գոր ծըն կե րը ե ղել և մնում է Ռու սաս տա նի Դաշ-
նու թյու նը․ ԵՏՄ երկր նե րի հետ Հայաս տա նի առևտ րի շուրջ 95%-ն ընկ նում 
է Ռու սաս տա նին: Հայաս տա նը տա րեց տա րի ա վե լաց րել է ար տա հա նու մը 
դե պի Ռու սաս տան, ինչ պես նաև ա վե լաց րել է նե րկ րու մը Ռու սաս տա նից̀  
ընդ հա նուր առևտ րի հաշ վեկ շի ռը հա սց նե լով տա րե կան շուրջ 1.4-1.5 մլրդ 
ԱՄՆ դո լա րի: Հայաս տա նի և Ղա զա խս տա նի մի ջև գրե թե առև տուր չկա և 
վեր ջին ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում տա րե կան ապ րան քա շր ջա նա ռու թյու-
նը 10 մլն ԱՄՆ դո լա րից պա կաս է ե ղել: Միև նույն ժա մա նակ Հայաս տա-
նի և Ղա զա խս տա նի մի ջև առևտ րի կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն է տե ղի 
ունե ցել: Այս պես̀  2010-2012թթ ըն թաց քում առև տուրն ան ցնում էր տա րե կան 
10 մլն ԱՄՆ դո լա րը, և առևտ րի զգա լի մա սը Հայաս տա նի ներ մու ծումն էր 
Ղա զա խս տա նից, իսկ 2013-2014թթ-ին և 2015թ. ա ռա ջին ա միս նե րին ա վե-
լի շատ ար տա հան վում է դե պի Ղա զա խս տան և Ղա զա խս տա նից գրե թե 
ո չինչ չի ներ մու ծում (տա րե կան 1 մլն ԱՄՆ դո լա րից պա կաս): Բե լա ռու սի 
հետ առևտ րի ծա վա լը ա վե լի կայուն է, ո րի մի ջին տա րե կան շր ջա նա ռու-
թյու նը վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում կազ մում է 30-40 մլն ԱՄՆ դո լար: 

2010թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2010 ԵՏՄ Ընդ հա- 
նու րի %

ո րի ց Ռու սաս-
տան

Ընդ հա-
նու րի %

Ղա-
զախս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-
նու-
րի %

Ար տա–
հանում

168171.8 16.1 160507.8 15.4 3083.3 0.3 4580.7 0.4

Ներ մու-
ծում

879075.4 23.4 835271.7 22.7 11894.4 0.3 31909.3 0.8

Ըն դա մե-
նը

1047247.2 21.8 995779.5 20.7 14977.7 0.3 36490 0.8

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 
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2011թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2010 
ԵՏՄ

Ընդ-
հա- 

նու րի 
%

ո րի ց Ռու-
սաս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ղա-
զախս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-
նու-
րի %

Ար տա հա-
նում

232622.5 17.4 222273.7 16.6 4398.5 0.33 5950.3 0.4

Ներ մու-
ծում

945783.6 22.8 890873.2 21.4 25335.9 0.61 29574.5 0.7

Ըն դա մե նը 1708406.1 31.1 1113146.9 20.3 29734.4 0.54 35524.8 0.6

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 

2012թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2012 
ԵՏՄ

Ընդ հա-
նու րի %

ո րի ց Ռու սաս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի %

Ղա-
զախս-
տան

Ընդ-
հա-
նու-
րի %

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ար տա-
հա նում

289783.4 21 279109.0 20.2 3964.1 0.3 6710.3 0.5

Ներ մու-
ծում

1099901.7 25.8 1057416.4 24.8 8896.5 0.2 33588.8 0.8

Ըն դա-
մե նը

1389685.1 24.6 1336525.4 23.6 12860.6 0.2 40299.1 0.7

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 

2013թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2013 ԵՏՄ Ընդ-
հանու-
րի %

ո րի ց Ռու սաս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ղա-
զախ-
ս տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ար տա հա-
նում

349980.6 23.6 334125.7 22.5 7293.3 0.48 8561.6 0.6

Ներ մու-
ծում

1066774.8 24.3 1025159.7 23.3 740.3 0.01 40874.8 0.9

Ըն դա մե-
նը

1416755.4 24.1 1359285.4 23.1 8033.6 0.01 49436.4 0.8

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 
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2014թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2014 
ԵՏՄ

Ընդ-
հա-
նու-
րի%

ո րի ց Ռու սաս-
տան

Ընդ հա-
նու րի %

Ղա-
զախս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-
նու-
րի %

Ար տա հա-
նում

324238.5 20.9 308250.2 19.9 6951.8 0.4 9036.5 0.6

Ներ մու-
ծում

1154463.8 26 1122876.0 25.3 556.3 0.01 31031.5 0.7

Ըն դա մե նը 1478702.3 24.7 1431126.2 23.9 7508.1 0.1 40068.0 0.7

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 

2015թ. Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու-
թյան երկր նե րի հետ (մլն ԱՄՆ դո լար)

Տա րի 2015 
Ե ՏՄ

Ընդ-
հանու-
րի %

ո րի ց Ռու սաս-
տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ղա-
զախ-
ս տան

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Բե լա-
ռուս

Ընդ-
հա-

նու րի 
%

Ար տա-
հա նում

236246.5 15.9 225927.2 15.1 4857.7 0.3 5461.8 0.4

Ներ մու-
ծում

982124.6 30.1 948044.6 39.1 292.4 0.009 33787.6 1.04

Ըն դա մե-
նը

1218371.1 25.7 1173971.8 24.8 5150.1 0.1 39249.4 0.8

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 

 Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա մի ու թյան երկր նե րի հետ, 2010-
2015թթ

Հայաս տա նի և ԵՄ մի ջև առևտ րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս 
առևտ րի ծա վալ նե րի մշ տա կան   աճ, ո րը 2014 թ. դրու թյա մբ հա սել է գրե-
թե 1 մլրդ ԱՄՆ դո լա րի: Աճն ար ձա նա գր վել է ինչ պես Հայաս տա նից ԵՄ 
ար տա հան ման, այն պես էլ ԵՄ-ից Հայաս տան նե րկր ման գծով: Սա կայն 
կա րե լի է տես նել, որ, ե թե վեր ջին 5 տա րի նե րի ըն թաց քում Հայաս տա-
նից դե պի ԵՄ ար տա հա նու մը բա վա կան կայուն է ե ղել և կտրուկ աճ 
կամ ան կում չի գրա նց վել, ա պա 5 տա րի նե րի ըն թաց քում ԵՄ-ից Հայաս-
տան ներ մուծ ման ծա վալ նե րը ան շե ղո րեն ա ճել են շուրջ 30% -ով: 
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2010-2014 թթ Հայաս տա նի առև տու րը Եվ րա մի ու թյան եր կեր նե րի 
հետ (մլն EUR)

Տա րի 2010 2011 2012 2013 2014

Ար տա հա նում 260 322 275 261 276

Ներ մու ծում 556 645 683 717 714

Ըն դա մե նը 816 967 958 978 990

Աղ բյու րը̀ Եվ րա հա նձ նա ժո ղո վի Առևտ րի գլ խա վոր վար չու թյուն 

 Հայաս տա նի գլ խա վոր առևտ րային գոր ծըն կեր նե րը 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյու նը̀  որ պես բլոկ, Ռու սաս տա նը̀  
որ պես եր կիր և Եվ րո պա կան մի ու թյու նը Հայաս տա նի հա մար ե ղել և 
մնում է խո շո րա գույն առևտ րային գոր ծըն կեր նե րը, ո րո նց հա ջոր դում 
է Ա սի ան (2013/2014 թթ ար տա հա նու մը կազ մել է 363,124 մլն ԱՄՆ դո-
լար և 484,506 մլն ԱՄՆ դո լար ու 2013/2014 թթ ներ մու ծու մը կազ մել է 
1,359,237 և 1,429,696 մլն ԱՄՆ դո լար) և Ա մե րի կա նե րը (2013/2014 թթ 
ար տա հա նու մը կազ մել է 187,833 մլն ԱՄՆ դո լար և 187,984 մլն ԱՄՆ 
դո լար ու 2013/2014թթ ներ մու ծու մը կազ մել է 292,277 ԱՄՆ դո լար և 
278,892 մլն ԱՄՆ դո լար): 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության, 
Ռուսաստանը Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է, 
որին հետևում են Հայաստանի հաջորդ տաս ամենախոշոր առևտրային 
գործընկերները̀  



12

Երկիր ար տա հա նում,
մլն ԱՄՆ դո լար

ներ մու ծում,
մլն ԱՄՆ դո լար

2013 2014 2013 2014

Չինաստան 68, 838 170, 954 386, 021 417, 064

Գերմանիա 85, 568 158, 507 280, 919 283, 792

Իրան 99, 171 82, 673 200, 221 207, 332

Թուրքիա 1, 596 1, 494 210, 807 232, 341

ԱՄՆ 89, 030 87, 699 137, 558 132, 218

Իտալիա 23, 191 34, 554 164, 418 179, 829

Ուկրաինա 15, 228 10, 966 226, 487 201, 689

Շվեյցարիա 24, 553 13, 885 172, 528 146, 172

Աղ բյու րը̀ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան մաք սային ծա ռայու թյուն 

2.2. Հայաս տա նի ար տա քին առևտ րի մի տումնե րն ըստ 
ապ րան քային խմ բե րի 

2009 թ. ի վեր, երբ հա մաշ խար հային ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի 
հետ ևան քով եր կի րն ար ձա նագ րեց 26,5% ար տա քին առևտ րային գոր-
ծու նե ու թյան նվա զում, Հայաս տա նի ար տա քին առև տու րը լուրջ վե րե-
լք է ապ րում: 2010-2014 թթ ժա մա նա կա շր ջա նում Հայաս տա նի ար տա-
քին առևտ րի ընդ հա նուր ծա վա լը տա րե կան մի ջին 6% աճ է գրան ցել: 
Ար տա հան ման գոր ծըն թա ցի վե րած նունդն ա վե լի զգա լի մի տումներ 
ուներ և ա պա հո վում էր տա րե կան 10% աճ` ներ մուծ ման ո լոր տի 4%-ի 
հա մե մատ: 
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Արտահանման և ներմուծման դինամիկան Հայաստանում

Արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլ․ Ներմուծում, մլն ԱՄՆ դոլ․  
Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն (ԱՎԾ)
Դիտ.̀ Մա կնշ ված տո կոս նե րը ցույց են տա լիս տա րե կան ա ճի տեմ պե րը: 

Ար տա քին առև տու րը բա վա կա նին ան հա նգս տաց նող ցու ցա նիշ ներ 
գրան ցեց 2015 թ.-ին: Հայաս տա նի Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյա-
նը պաշ տո նա պես ան դա մակ ցե լուց հե տո ինչ պես ար տա հան ման, այն-
պես էլ ներ մուծ ման գծով կտ րուկ բա ցա սա կան դի նա մի կա նկատ վեց: 
2015 թ. ա ռա ջին ե ռամ սյա կում ար տա հա նու մը նվա զել է ~ 10%-ով և ներ-
մու ծու մը̀  ~ 20%-ով: Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում առևտ րի բա ցա սա կան 
դի նա մի կան բա ցա տր վում էր վի ճա կագ րա կան հաշ վետ վու թյան հնա րա-
վոր ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րով: Նույ նի սկ ե թե դա ճի շտ է, ա պա 
ներ մու ծու մը շա րու նա կել է վատ թա րա նալ նաև հա ջո րդ ե ռամ սյա կում: 
Բա ցի այդ, հու լիս ամ սին ներ մուծ ման ծա վալ նե րը 2014 թ. հու լի սի հա մե-
մատ նվա զել են մոտ 40%-ով: Ար տա հա նու մը, որն ապ րիլ ամ սից սկ սած 
վե րել քի նշան ներ էր ցու ցադ րել, հու լի սին, կր կին, նվա զել է 5%-ով: Այս 
ա մե նը ու ղե կց վում էր ազ գային ար ժույ թի փո քր ար ժե զրկ մա մբ̀  մոտ 0.5%: 

 

Արտահանման և ներմուծման դրամային
ծավալների փոփոխություն, 2015

Ներմուծում, նախորդ
տարվա համապատ. ժամ.%
համեմատ

Արտահանում, % նախորդ
տարվա համապատ. ժամ.
համեմատ

Բացասական փոփ. Դրական փոփ.
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Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազգային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն (ԱՎԾ), հե ղի նա կի հաշ  վա րկ  նե ր
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Չ նայած 2015 թ.-ին ար տա հան ման ար ձա նա գր ված ծա վալ նե րի 
զգա լի տա տա նումնե րի՝ ար տա հան ման կա ռուց ված քը շատ չի փոխ վել: 
Ար տա հան ման ա մե նա մեծ ծա վալ նե րը բա ժին են ընկ նում պա րե նային 
ապ րա նք նե րին, հան քար դյու նա բե րու թյան ար տադ րան քին, թան կար–
ժեք, կի սա թան կար ժեք և ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե րին և քա րե րին: 
Դրան ցից̀  հան քար դյու նա բե րու թյան ար տադ րան քը ընդ լայ նել է ար–
տա հան ման զամ բյու ղի մեջ իր մաս նա բա ժի նը, իսկ մյուս նե րը նվա զել 
են: 
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Հիմնական ապրանքային խմբերի արտահանման 
դինամիկան 

Այլ արդյունաբերական 
ապրանքներ

Ոչ թանկարժեք մետաղներ

Թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր և 
մետաղներ

 

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն (ԱՎԾ), հե  ղի  նա կի հաշ  վա րկ  նե ր

 Պա րե նային ապ րա նք նե րը, թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք մե-
տաղ նե րը և քա րե րը, ինչ պես նաև ոչ թան կար ժեք մե տաղ նե րը 2015 
թ.-ին բա ցա սա կան դի նա մի կա ար ձա նագ րած 3 ապ րան քային խմ բե-
րն են: Վեր ջին հաշ վով, մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում ար տա հան-
ման ցու ցա նիշ նե րը վատ թա րա ցել են: Մի նչ դեռ վե րամ շակ ված սնն դի 
ար տա հան ման ան կու մը հիմնա կա նում պայ մա նա վոր ված է տար վա 
սկզբին կո նյա կի ար տա հան ման նվազ մա մբ: 
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Արտահանման փոփոխություններն ըստ հիմնական

ապրանքային խմբերի
Այլ արդյունաբերական
ապրանքներ

Ոչ թանկարժեք մետաղներ

Թանկարժեք և
կիսաթանկարժեք քարեր և
մետաղներ
Տեքստիլ

Հանքահւմք, հանքանյութեր

Վերամշակված սնունդ

Փոփոխւթյան ինդեքսը նախորդ տարվա համեմատ

Բացասական փոփ. Դրական փոփ.

2015
հունվ.
հուլ. *

2014

2013

2012

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Աղ բյու րը̀  ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն (ԱՎԾ), հե ղի նա կի հաշ
վա րկ ներ *2014 հուն վարհու լիս ա միս նե րի հա մե մատ: 

2015թ.  հուն վար-հու լիս ա միս նե րին ներ մուծ ման ծա վալ նե րի գգա-
լի ան կում է նկատ վել բո լոր ապ րան քային խմ բե րում: Թան կար ժեք և 
կի սա թան կար ժեք քա րե րի և մե տաղ նե րի, տրա նս պոր տային մի ջոց-
նե րի և մե քե նա-սար քա վո րումնե րի ներ մու ծու մը նվա զել է հա մա պա-
տաս խա նա բար 65, 50 և 30 տո կո սով: Բո լոր մյուս խմ բե րի ապ րան-
քա տե սակ նե րի գծով նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում ան կու մը կազ մել 
է 15%-ից 25%: 
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Հիմնական ապրանքային խմբերի ներմուծ ման 
դինամիկան Այլ արդյունաբերական 

ապրանքներ

Փոխադրամիջոցներ, 
ինքնաթիռներ, նավեր

Մեքենա-սարքավորումներ

Ոչ թանկարժեք մետաղներ

Թանկարժեք և 
կիսաթանկարժեք քարեր և 
մետաղներ
Քիմիական և հարակից 
ապրանքներ
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Արտահանման փոփոխություններն ըստ հիմնական
ապրանքային խմբերի

Փոփոխության ինդեքսը նախորդ տարվա համեմատ

Այլ արդյունաբերական ապրանքներ

Փոխադրամիջոցներ, ինքնաթիռներ, նավեր

Մեքենա-սարքավորումներ

Ոչ թանկարժեք մետաղներ

Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր և
մետաղներ

Քիմիական և հարակից ապրանքներ

Հանքահումք, հանքանյութեր

Վերամշակված սնունդ

Կենդանիներ, կենդ. ծագման ապրանքներ

Բացասական փոփ. Դրական փոփ.

2014

2013

2012

2015
հունվ. -
հուլ. *

50.0 100.0 150.0 200.0

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն (ԱՎԾ), հե ղի նա կի հաշ վա րկ նե ր
*2014 հուն վարհու լիս ա միս նե րի հա մե մատ: 
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Գ ԼՈՒԽ 3. ՆՈՐ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՀԱՅԱՍ ՏԱՆԻ 

ՀԱՄԱՐ ԵՎ ՐԱ ՍԻ Ա ԿԱՆ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱ ՐԱԾ ՔՈՒՄ 

3.1. Վեր լու ծու թյան շր ջա նակ նե րը 
Հայաս տա նի մուտ քը նոր տն տե սա կան մի ու թյուն շր ջա դար ձային 

քայլ էր երկ րի տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռու մով: ԵՏՄ-ի ան դա-
մակ ցու թյու նը նոր տն տե սա կան ի րա կա նու թյուն է երկ րի հա մար: Այդ ան-
դա մակ ցու թյու նից ակն կալ վող ա ռա ջին և ա մե նա կար ևոր ազ դե ցու թյու նը 
ան դամ երկր նե րի բաց շու կա նե րն են և ա զատ առև տու րը այդ երկր նե րի 
մի ջև: Դա հս կայա կան շու կայա կան հնա րա վո րու թյուն ներ է ա ռա ջար կում 
ան դամ երկր նե րին̀  մի աս նա կան մաք սային տա րած քում, որ տեղ որ ևէ 
ծա խս չի են թա դր վում մի ու թյան սահ ման նե րում ի րա կա նաց վող առևտ րի 
հա մար: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ին տե գր ման ի րա կան պո տեն ցի ալ ազ դե ցու թյու նը 
կա րե լի է գնա հա տել մի այն հա մե մա տե լով, թե ինչ պի սին էր Հայաս տա նի 
առևտ րային ռե ժի մը մի նչև ԵՏՄ-ին մի ա նա լը և երկ րի ներ կա պար տա վո-
րու թյուն նե րը ԵՏՄ-ի շր ջա նա կում:

 Մի նչև 2015 թվա կա նի հուն վա րի մե կը Հայաս տա նը ու ներ ա զա տա-
կան առևտ րի ռե ժիմ: 2003 թվա կա նից Հայաս տա նը հան դի սա նում է ԱՀԿ 
ան դամ, ու ներ ա զատ առևտ րի պայ մա նագ րեր գրե թե բո լոր ԱՊՀ երկր-
նե րի և Վրաս տա նի հետ և ար տո նյալ ԱԸՀ (GSP) ռե ժիմ` մյուս խո շոր 
առևտ րային գոր ծըն կեր նե րի հետ, ինչ պի սիք են̀  ԱՄՆ, Կա նա դա և ԵՄ: 

Սա նշա նա կում է, որ Հայաս տա նը ԵՏՄ-ում չի ստա նում լրա ցու ցիչ 
ա ռա վե լու թյուն ներ̀  ար տա քին առևտ րի սա կագ նե րի ա ռու մով: Ա վե լին, 
Հայաս տա նը ստիպ ված է փո խել իր ար տա քին առևտ րի քա ղա քա կա նու-
թյու նը ԵՏՄ ան դամ չհան դի սա ցող երկր նե րի նկատ մա մբ: Մաք սա տուր-
քե րի դրույ քա չա փե րը ԵՏՄ-ի հա մար հիմնա կա նում մշակ վել են Ռու-
սաս տա նի առևտ րային ռե ժի մի հի ման վրա (մի աս նա կան սա կագ նե րի 
դրույ քա չա փե րի 92% -ը հա մա պա տաս խա նում է Ռու սաս տա նի մաք սային 
սա կագ նե րին), ո րո նք շատ ա վե լի բա րձր են, քան Հայաս տա նի մի ջին 
կշռ ված սա կագ նե րի դրույ քա չա փե րը: Տն տե սա կան զար գաց ման և հե-
տա զո տու թյուն նե րի կե նտ րո նի (ՏԶՀԿ) կող մից ի րա կա նաց ված ու սումնա-
սի րու թյան հա մա ձայն, Հայաս տան ներ մուծ վող ապ րա նք նե րի (8-ա նիշ 
ՆՀ (HS)) ա վե լի քան 65%-ի սա կագ նե րի դրույ քա չա փե րը կբա րձ րա նան: 
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Նվազում, 
14%

Նույնը կմնա,
21%

Աճ 0-5% -ով, 
32%

Աճ 5-10% -ով,
17%

Աճ 25% -ով, 
15%

Աճ ավելի քան 25 
տոկոսով 

1%

Ներմուծման դրույքաչափերի փոփոխություններ
Քանակը 8 նիշ ծածկագրված ապրանքներում, ՆՀ դաս. (HS classification)

 
Աղ բյու րը̀ ՏԶՀԿ

 Հի շյալ հա մա ռոտ վեր լու ծու թյու նը են թադ րում է, որ, ան դա մակ ցե լով 
ԵՏՄ-ին, Հայաս տա նը. 

− Չի շա հում ա զատ առևտ րի խո րաց ված հնա րա վո րու թյուն նե րից, քա նի 
որ Հայաս տա նն ար դեն իսկ հայտ նի էր իր շատ ա զա տա կան ռե ժի մով: 
Այ նուա մե նայ նիվ, նույ նի սկ այս դեպ քում տե ղա կան ար տադրող նե րը ի 
վի ճա կի չէ ին օգ տա գոր ծե լու երկ րի ար տա քին առևտ րի քա ղա քա կա-
նու թյու նը ի շահ ի րե նց և առևտ րային ռե ժի մը չամ րա պն դեց նրա նց 
մուտ քը օ տա րե րկ րյա շու կա ներ: Բայց և այն պես, կար ծում են, որ ԵՏՄ 
երկր նե րի մուտ քը դյու րի նաց նե լու հս կայա կան հնա րա վո րու թյուն կա` 
բյու րոկ րա տի այի, ըն թա ցա կար գե րի և պա հա նջ վող սեր տի ֆի կատ նե րի 
վե րաց ման ար դյուն քում: Ի լրումն, ԵՏՄ բո լոր երկրնե րը, բա ցի Ռու-
սաս տա նից, Հայաս տա նի հա մար բա ռա ցի ո րեն նոր, չբա ցա հայտ ված 
շու կա ներ են, որ տեղ մեր տե ղա ցի ար տադ րող նե րը կա րող են դիր քա-
վոր վել որ պես մի աս նա կան մի ու թյան ան դամ: 

− Ե ՏՄ ան դամ չհան դի սա ցող երկր նե րից ներ մուծ ման սա կագ նե րի դրույ-
քա չա փե րի ա ճի հետ ևան քով Հայաս տա նում ներ մու ծու մը կփո խա րին-
վի տե ղա կան ար տադ րու թյա մբ և ԵՏՄ երկր նե րից ներ մու ծումնե րով: 
Նույ նը տե ղի կու նե նա ԵՏՄ այլ երկր նե րում, ին չը նշա նա կում է, որ 
Հայաս տա նի ար տադ րան քը ան դամ երկր նե րում կա րող է փո խա րի նել 
ԵՏՄ ան դամ չհան դի սա ցող երկր նե րից ներ մուծ վող ապ րա նք նե րին: 

− Ա կն կալ վում է, որ ԵՏՄ հա րա բե րու թյուն նե րի ա մե նաեր կա րա ժամկետ 
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և հա վա նա կան ազ դե ցու թյուն նե րը լի նե լու են այլ, ոչ առևտ րային 
օ գուտ նե րը: Կա պի տա լի և աշ խա տու ժի ա զատ տե ղա շար ժը, ինչ պես 
նաև մի աս նա կան պե տա կան գնումնե րի հա մա կար գը կա րող է նոր հե-
ռանկար ներ բա ցել Հայաս տա նի հա մար̀ նե րդ րումներ նե րգ րա վե լու 
և այն պի սի ապ րա նք ներ ու ծա ռայու թյուն ներ ար տա հա նե լու հա մար, 
ո րոնք այլ կե րպ մր ցակ ցային չէ ին ար տա հան ման հա մար: 

Այս ա մե նը են թադ րում է, որ Հայաս տա նի հե ռան կա րը ԵՏՄ-ում այն-
քան էլ պա րզ չէ: Ա վե լին, նույ նի սկ ե թե ին տեգ րու մը տրա մադ րում է հնա րա-
վո րու թյուն ներ, ա պա դրա նք պար զա պես չեն տր վում, Հայաս տա նը պե տք 
է մշա կի խո րը և հե ռան կա րային ռազ մա վա րու թյուն̀  նախ ստեղ ծե լու և այ-
նու հե տև նոր տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը օգ տա գոր ծե լու հա մար: 

Ին տե գր ման տրա մա բա նու թյա նը հա մա պա տաս խա նե լու հա մար հնա-
րա վո րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը և ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը պե տք է 
հի մն ված լի նեն փու լային մո տեց ման վրա: Ե թե փոր ձե նք ընդ հան րաց նել 
ԵՏՄ-ում Հայաս տա նի հե ռան կար նե րը, ա պա կա րող ենք դրա նք դա սա-
կար գել ե րեք ռազ մա վա րա կան հո րի զոն նե րում, ո րո նք մի մյան ցից տար-
բեր վում են տրա մա դր ված հնա րա վո րու թյուն նե րով և, հետ ևա բար, դրա նց 
հա մար պա հա նջ վող ռազ մա վա րու թյուն նե րով: 

Ռազ մա վա րա կան հո րի զոն ներ և ԵՏՄ–ում Հայաս տա նի տն տե սա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի քար տե զագ րում 

Առկա 
կարողությունների 
կապիտալիզացում

Առկա 
հնարավորությունների 
կապիտալիզացում ` 
նոր հարակից 
կարողությունների 
ստեղծման համար

Ապագա 
հնարավորությունների 
կանխատեսում և նոր 
կարողությունների 
ստեղծում` դրանք
բավարարելու համար

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀՈՐԻԶՈՆ 3

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀՈՐԻԶՈՆ 2

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՀՈՐԻԶՈՆ 1  
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Ա ռա ջին ռազ մա վա րա կան հո րի զո նում Հայաս տա նը պե տք է ուշադ-
րու թյուն դա րձ նի կար ճա ժամ կետ հե ռան կար նե րին, այ սի նքն, կա պի տա-
լի զաց նի այն կա րո ղու թյուն նե րը, ո րո նք առ կա են տն տե սու թյան մեջ: Այս 
փու լում եր կի րը պե տք է ռե սուրս ներ նե րդ նի այն ո լորտ նե րում, ո րո նք 
ար դեն իսկ ար տա հան վում են, հան դի սա նում են Հայաս տա նի առևտ րի 
պո րտ ֆե լի ա ռա ջա տար ար տա հան վող նե րը և ցույց են տվել հա մե մա տա-
կան ա ռա վե լու թյուն ներ (այլ ո լո րտ նե րի հետ հա մե մա տած): 

Ե րկ րո րդ ռազ մա վա րա կան հո րի զո նը կապ ված է ներ կայումս ԵՏՄ-ում 
առ կա շու կա նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ, սա կայն Հայաս տանը չու-
նի բա վա րար կա րո ղու թյուն ներ դրա նք բա վա րա րե լու հա մար: Այս հոր-
զո նում ա ռա նձ նաց ված են եր կու խումբ ո լո րտ ներ: Ա ռա ջին խում բը վե-
րա բե րում է ԵՏՄ երկր նե րում ներ կայումս գոր ծող շու կա նե րին, որ տեղ 
Հայաս տա նն ու նի ընդ լայն վե լու ո րոշ կա րո ղութ յուն ներ կամ կա րող է 
հեշ տու թյա մբ ստեղ ծել հա րա կից կա րո ղու թյուն ներ և օգ տա գոր ծել շու-
կա նե րը: Երկ րո րդ խում բը վե րա բե րում է ներ մու ծումնե րին փո խա րի նող 
նո րաս տե ղծ շու կա նե րին̀  ինչ պես Հայաս տա նում, այն պես էլ ԵՏՄ այլ 
երկր նե րում: 

Ա մե նա հա մա պար փակ և հե ռան կա րային հնա րա վո րու թյուն նե րը 
ներ կայաց ված են եր րո րդ ռազ մա վա րա կան հո րի զո նում: Այժմ այդ հե-
ռան կար նե րը ակ նե րև չեն և Հայաս տա նը ա ռայժմ չու նի այդ ո լո րտ մուտք 
գոր ծե լու կա րո ղու թյուն ներ: Միև նույն ժա մա նակ, դրա նք ա մե նա բա րձր 
հա վե լյալ ար ժեք ստեղ ծող ա մե նա մեծ մա սշ տա բի է ֆե կտ ու նե ցող ո լո րտ-
նե րն են տն տե սու թյան եր կա րա ժամ կետ ա ճի հա մար: Եր րո րդ ռազ մա-
վա րա կան հո րի զո նի ա ռա քե լու թյունն է ոչ թե պար զա պես ար տա ցո լու մը, 
այլ նոր տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: Այս հո րի զո նում 
Հայաս տա նի ռազ մա վա րու թյան հիմնա քա րե րը լի նե լու են նե րդ րումնե րի 
նե րգ րավ մա նն ուղղ ված և ար տա քին աշ խար հում ԵՏՄ « ներ կայա ցու ցի չը» 
դառ նա լու աշ խա տա նք նե րը: 

Ե ՏՄ-ում Հայաս տա նի հնա րա վո րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան 
հո րի զոն նե րը․ թի րա խային տն տե սա կան ո լո րտ նե րը ըստ յու րա քան-
չյուր հո րի զո նի
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Ե ՏՄ-ում Հայաս տա նի հնա րա վո րու թյուն նե րի քար տե զագ րու մը երկրի 
հա մար բա ցա հայ տում է ա ճի ռազ մա վա րու թյան տար բեր ու ղի ներ: Ո րոշ 
դեպ քե րում Հայաս տա նին տր ված է գոր ծող շու կա նե րում և առ կա (այ-
սի նքն, ներ կայումս ար տա հան վող) ապ րան քային խմ բե րում իր դիր քերն 
ամ րա պն դե լու հնա րա վո րու թյուն, այլ դեպ քե րում եր կի րը պե տք է մշա կի 
ռազ մա վա րու թյուն̀  գոյու թյուն ու նե ցող ապ րա նք նե րը նոր շու կա նե րում 
վա ճա ռե լու հա մար (օ րի նակ̀  Ռու սաս տա նից բա ցի, այլ ԵՏՄ երկրներ), 
և ա մե նա բա րդ, բայց ա մե նա խոս տումնա լից սցե նա րի դեպ քում` Հայաս-
տա նը պե տք է նոր շու կա ներ մուտք գոր ծի նոր ապ րա նք նե րով: Թե պետ 
այս վեր ջի նը եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րային տար բե րակ է, սա կայն այն 
պա հան ջում է գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նք պե տք է կա տա րել հե նց հի մա: 

 Հայաս տա նի ա ճի ռազ մա վա րու թյան ուղ ղու թյուն նե րը ռազ մա վա-
րա կան հո րի զոն նե րի հա մար 

Առ կա ապ րա նք Նոր ապ րա նք

Գոյու թյուն 
ունե ցող շու կա

Շու կայի ներ թա փան ցում 
Ա ռա ջին ռազ մա վա րա կան 

հորիզոն

Ապ րան քի մշա կում 
Ե րկ րո րդ ռազ մա վա րա կան 

հո րի զոն 

Նոր շու կա
Շու կայի զար գա ցում 

Ա ռա ջին ռազ մա վա րա կան 
հորիզոն 

Դի վեր սի ֆի կա ցի ա 
Ե րկ րո րդ ռազ մա վա րա կան 

հո րի զոն 
Եր րո րդ ռազ մա վա րա կան 

հո րի զոն 
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3.2. Ա ռա ջին ռազ մա վա րա կան հո րի զոն 
3.2.1. Հայաս տա նի ար տա հա նումնե րի պո րտ ֆե լի ա ռա ջա տար ներ 

Ա վան դա բար Հայաս տա նի ար տա հա նու մը ռե սուր սա հեն է ե ղել: 
Ար տա հան ման հա մար ռե սուրս նե րից կախ վա ծու թյու նը բնո րոշ է այն 
երկրնե րին, ո րո նք գտն վում են ար տա հան ման/տն տե սու թյան ար դի ա կա-
նաց ման ա ռա ջին փու լում1: Այդ փու լում տն տե սու թյա նը ա ռաջ են մղում 
գոր ծո նային նե րդ րա նք նե րը և երկր նե րի մր ցակ ցու թյու նը հի մն ված է 
ի րե նց ու նե ցած գոր ծո նային նե րդ րա նք նե րի վրա, հիմնա կա նում բնա-
կան պա շար ներ և է ժան ու բա րձր հմ տու թյուն ներ չպա հան ջող աշ խա-
տուժ: Այս դեպ քում մր ցակ ցու թյան հիմնա կան գոր ծո նը գի նն է: Ա վե լի 
բա րձր ար դյու նա վե տու թյուն ու նե ցող սխե մա նե րին ան ցնե լուն զու գըն-
թաց, տն տե սու թյան մեջ սկ սում են ա ճել նաև աշ խա տա վար ձե րը, ին չը 
նշա նա կում է, որ եր կի րը այլևս չի կա րող մր ցել̀  հի մն վե լով մի այն գնային 
մր ցու նա կու թյան վրա: Այն դուրս է գա լիս ծախ սար դյու նա վետ երկր նե-
րի խմ բից: Այժմ տն տե սու թյու նը գտն վում է տն տե սա կան զար գաց ման 
մեկ այլ փու լում, ո րը հին ված է ար դյու նա վե տու թյան վրա: Այս փու լում 
տն տե սու թյու նը մի ջազ գային շու կա նե րում մր ցակ ցե լու հա մար պե տք է 
նե րդրումներ կա տա րի ար տադ րու թյան ա վե լի ար դյու նա վետ ձևեր մշա-
կե լու և օգ տա գոր ծե լու և իր ապ րա նք նե րի ո րա կը բա րձ րաց նե լու հա մար: 
Եր րո րդ և ա մե նաա ռա ջա դեմ փու լը նո րա րա րու թյուն նե րի վրա հի մն ված 
փուլն է: Այս փու լում մաս նա կից նե րի մի ջև մր ցակ ցու թյու նը հի մն վում է 
նոր և տար բեր ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյան վրա, ո րում օգ տա գո րծ-
վում են ոչ մի այն ա մե նաա ռա ջա տար ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րը, 
այլ նաև ար դի ա կա նաց վում են նոր ապ րա նք նե րը: 

Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րու մի հա մա ձայն, Հայաս տա նը 
ժա մա նա կա վո րա պես հետ ու ա ռաջ է շա րժ վում գոր ծոն նե րի և ան ցում-
նային փու լե րի մի ջև (ան ցում գոր ծոն նե րի վրա հի մն ված փու լից դե պի 
ար դյու նա վե տու թյան վրա հի մն ված փուլ): 

Թե պետ զգա լի ո րեն բա րե լավ վել է ռե սուրս նե րի կախ վա ծու թյան ցու-
ցա նի շը2, սա կայն մի երկ րի հա մար, ո րը ցա մա քային եր կիր է և ու նի եր կու 
փակ սահ ման իր չո րս հար ևան նե րի հետ, իսկ երկ րի կա ռա վա րու թյու-
նը բազ մի ցս հայ տա րա րել է Հայաս տա նը գի տե լի քա հեն տն տե սու թյուն 
դա րձ նե լու իր մտադ րու թյուն նե րի մա սին, Հայաս տա նի ար տա հան ման 
պո րտ ֆե լում դե ռևս մեծ բա ժին են կազ մում ռե սուրս նե րի վրա հի մն ված 
ո լո րտ նե րը: 

1 Համաշխարհային տնտեսական ֆորում:
2 Ռեսուրսային արտահանման կշիռն ընդհանուր արտահանման մեջ:
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Հայաստանի արտահանման կառուցվածքի դինամիկան 
Ռեսուրսների վրա հիմնված ոլորտների և մնացած ոլորտների 

համեմատություն 

Հիմնային մետաղներ Թանկարժեք քարեր և մետաղներ

Հանքանյութեր Այլ արտահանում
 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի̀ ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի հաշ վա րկ նե ր

 Ի լրումն, ար տա հան ման կա ռուց ված քը չի բա րե լավ վել այլ ո լո րտ-
նե րի շնոր հիվ, պար զա պես մի ջազ գային գնե րի պատ ճա ռով նվա զել են 
բնա կան ռե սուրս նե րի ար տա հա նումնե րը դրա մա կան ար տա հայ տու-
թյա մբ: Հան քար դյու նա բե րու թյան և ոս կու ար տա հա նումնե րի ա րագ 
ա ճի շնոր հիվ հա մե մա տա բար նույն մա կար դա կին է մնա ցել ռե սուրս նե-
րի վրա հի մն ված ար տա հա նումնե րի ցու ցա նի շը: 

Այս ռե սուրս նե րի ար տա հա նու մը մե ծա պես կե նտ րո նաց ված է աշ-
խար հագ րա կան ա ռու մով: Հի շյալ ապ րա նք նե րի խմ բե րի ար տա հան ման 
մո տա վո րա պես 90%-ը բա ժին է ընկ նում 1-3 երկր ի: Չի նաս տա նը, Բուլ-
ղա րի ան և Ի րա նը Հայաս տա նից հան քա նյու թեր գնող հիմնա կան երկր-
նե րն են, և այդ երկր ներ ար տա հա նումնե րի մեջ գե րա կշ ռում է պղն ձի 
հան քա քա րը: Չն չին քա նա կու թյա մբ հան քա քար է ար տա հան վում ԵՏՄ 
երկր ներ, ո րը կազ մում է Հայաս տա նի ար տա հան ման մի այն 0.5%-ը (1.9 
մի լի ոն ԱՄՆ դո լար): 

Ար տա հան վող թան կար ժեք մե տաղ նե րի ա վե լի քան 90%-ը (հիմնա-
կա նում ոս կի) ար տա հան վում է Կա նա դա: Իսկ Գեր մա նի ա (4%) և Ռու-
սաս տան (2%) ար տա հա նումնե րը կազ մում են հա մա պա տաս խա նա բար 
մո տա վո րա պես 4 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար և 2 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: 

Հայաս տա նի հիմնային մե տաղ նե րի̀  պղն ձի, եր կա թի և պող պա տի 
կար ևոր շու կա նե րը Գեր մա նի ան, ԱՄՆ և Հո լան դի ան են: Կր կին, ԵՏՄ 
երկր նե րը չն չին քա նա կու թյուն են ներ մու ծում` 1.3 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
ո րը կազ մում է Հայաս տա նի հիմնային մե տաղ նե րի ընդ հա նուր ար տա-
հան ման 0.4%-ը: 
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Գերմանիա, 

46% ԱՄՆ, 25% Նիդերլանդներ, 
20%

Կանադա, 92%

Չինաստան, 
44%

Բուլղարիա, 
22%

Իրան, 
19%

Այլ, 
8%

Այլ, 8%

Այլ, 
15%

Հիմնային մետաղներ

Թանկարժեք քարեր և մետաղներ

Հանքանյութեր

Ռեսուրսների վրա հիմնված ոլորտների 
արտահանման կառուցվածքը ըստ գործընկերների 

 
Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի հաշ վա րկ նե ր

 Սույն ու սումնա սի րու թյու նը չի դի տար կում բնա կան ռե սուրս նե րի ար-
տա հա նումնե րը̀  որ պես ար տա հան ման հնա րա վո րու թյուն ԵՏՄ-ում: Այս 
ո լո րտ նե րը ար դեն իսկ կայա ցած են և ու նեն ո րո շա կի կա ռուց վա ծք: Բնա-
կան ռե սուրս նե րի բո լոր աղ բյուր նե րը և հան քե րը պատ կա նում և հս կում 
են ար տա սահ մա նյան ըն կե րու թյուն նե րը: Ի լրումն, շու կայի գնե րը ո րոշ-
վում են մի ջազ գային շու կա նե րում և այս ո լո րտ նե րի հե տա գա հե ռան կա-
րը կախ ված է ոչ շու կայա կան տար բեր գոր ծոն նե րից, ո րո նք ա վե լի շատ 
քա ղա քա կան գոր ծոն ներ են: Այս ո լոր տի մի ակ հնա րա վոր շու կայա կան 
հնա րա վո րու թյու նը (մաս նա վո րա պես հիմնային մե տաղ նե րի) վե րամ շա-
կող ո լո րտ նե րի զար գա ցումն է` ա վե լի բա րձր հա վե լյալ ար ժեք ու նե ցող 
ապ րա նք ներ ար տա հա նե լու հա մար: Սա կայն պատ շա ճո րեն կա տար ված 
տար բեր ու սումնա սի րու թյուն ներ պար զել են, որ վե րամ շակ ման գոր ծա-
րա նի կա ռու ցու մը Հայաս տա նում տն տե սա պես ար դյու նա վետ չէ: 

Սա նշա նա կում է, որ ռե սուրս նե րի վրա հի մն ված հի շյալ ո լո րտ նե րը 
այլևս չեն վեր լուծ վե լու սույն ու սումնա սի րու թյան մեջ̀ ԵՏՄ-ում նոր շու կա-
նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րի տե սան կյու նից: 

Ս տո րև ներ կայաց ված են Հայաս տա նից ար տա հան վող հիմնա կան 
ապ րան քա խմ բե րը̀  բա ցի բնա կան ռե սուրս նե րից (20 մի լի ոն ԱՄՆ դո լա րը 
գե րա զան ցող ար տա հա նում 2014 թվա կա նին, ո րը կազ մել է Հայաստա նի 
ար տա հան ման 1.5%-ը):
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 Հայաս տա նի ար տա հան ման պո րտ ֆե լի հիմնա կան ար տա հան վող 
ապ րա նք նե րը, 2014թ.

Ապ րան քային խումբ Բա ժի նը Հայաս-
տա նի ար տա հան-
ման մեջ, 2014թ.

Ար տա հան ման 
ար ժեք, ԱՄՆ 
դո լար, 2014թ.

Հան քա հում քային ար տադ րա նք 26.1% 389,383,148 

Հիմնային մե տաղ ներ 20.3% 302,300,014 

Ո գե լից խմի չք ներ 11.9% 177,011,237 

Ա դա մա նդ 7.9% 118,017,982 

Ծ խա խոտ 7.8% 115,881,754 

Թան կար ժեք և կի սա թան կար ժեք քա րեր, 
թան կար ժեք մե տաղ ներ

5.9% 88,241,739 

Սար քա վո րումներ, տեխ նի կա կան սար քեր 3.4% 50,166,363 

Մա նա ծա գոր ծա կան ի րեր 3.3% 49,899,316 

Ձուկ և ծո վային մթե րք ներ 2.0% 30,516,949 

Բան ջա րե ղեն և մի րգ 1.7% 25,797,804 

Ոս կե ղեն 1.5% 21,739,954 

Ի րեր քա րից, գիպ սից, ա պա կուց և այլն 1.4% 21,030,074 

            
Աղ բյուր̀ ՄԱԿի  սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 

հաշ վա րկ նե ր 

Ո գե լից խմի չք 
2014 թվա կա նին Հայաս տա նն ար տա հա նել է 177 մի լի ոն ԱՄՆ դո-

լար ար ժո ղու թյա մբ ո գե լից խմի չք: Հայաս տա նից ար տա հան վող ո գե լից 
խմիչ քի մեջ ա մե նա մեծ բա ժի նն ու նի կո նյա կը̀  89%: Այլ ո գե լից խմի չք-
նե րից հա մե մա տա բար մեծ բա ժին ու նեն և հե ռան կա րային են խա ղո ղի 
գի նին` 4% և այլ մր գե րից պատ րա ստ ված գի նի նե րը̀  2%3: 

3 Խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ (օրինակ` սիդր, տանձի սիդր, մեղրաըմպելիք), որևէ 
այլ տեղ չնշված կամ չընդգրկված խառնուրդներ խմորման ենթարկված ըմպելիքներից և 
խմորման ենթարկված ըմպելիքների և ոչ ալկոհոլային ըմպելիքների խառնուրդներ:
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Ո գե լից խմիչ քի ա մե նա մեծ շու կան Ռու սաս տա նն է, որ տեղ սպառ-
վում է այս կա տե գո րի այի ար տա հա նումնե րի 80%-ը: Երկ րո րդ ա մե-
նա շատ նե րկ րո ղը Բե լա ռուսն է: Սա կայն Բե լա ռու սի դեպ քում ի րա վի-
ճա կը մի փո քր այլ է: Այդ եր կի րը ներ մու ծում է հումք և ար տադ րում է 
կո նյակ տե ղում` Հայաս տա նի կո նյակ ար տադ րող ա մե նա մեծ գոր ծա-
րան նե րից մե կի̀  «Եր ևա նի Ա րա րատ կո նյա կի-գի նու-օ ղու կոմ բի նատ»-ի 
հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով, բա ցի Ռու սաս տա նից, ԵՏՄ այլ երկր ներ ար տա հա նումնե-
րը գո րծ նա կա նում հա վա սար են զրոյի: 

 

Ռուսաստանի 
Դաշնություն 

79%

Բելառուս
4%

Ուկրաինա
4%

Այլ
13%

Հայաստանից արտահանվող ոգելից խմիչք, 2014թ.
177 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

Կառուցվածքը ըստ գործընկերների

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի հաշ վա րկ նե ր

Գինի
4%

Կոնյակ
89%

Մրգային գինի
2%

Օղի
2%

Այլ
3%

Հայաստանից արտահանվող ոգելից խմիչք, 2014թ.
177 միլիոն ԱՄՆ դոլար 

Կառուցվածքը ըստ ապրանքների 

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի հաշ վա րկ նե ր

 Հի մն վե լով գոյու թյուն ու նե ցող ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի և 
առ կա շու կա նե րի վեր լու ծու թյան վրա, ԵՏՄ-ում շու կա նե րի ընդ լայն ման 
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ա մե նա մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն կո նյա կը, գի նին և մր գային 
գի նի նե րը: 

Ա մե նա կայա ցա ծը հայաս տա նյան կո նյա կի ար տա հան ման շու կա նե րն 
են: Ընդ հա նուր առ մա մբ Հայաս տա նից ար տա հան վում է մո տա վո րա պես 
160 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ կո նյակ: Ռու սաս տա նում կո նյա կի 
ներ մուծ ման շու կան 409 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար է: Ֆի զի կա կան ծա վալ նե րի 
ա ռու մով, Հայաս տա նը ա մե նա մեծ կո նյակ ներ մու ծո ղն է Ռու սաս տա նում: 
Ռու սա կան շու կա է մա տա կա րար վում 34 հա զար տոն նա հայաս տա նյան 
կո նյակ, երկ րո րդ տե ղում է ֆրան սի ա կան կո նյա կը̀ մի նչև 21 հա զար տոն-
նա: Սա կայն կո նյակ ներ մու ծող եր կու ար տա սահ մա նյան մա տա կա րար նե-
րը հան դես են գա լիս շու կայի բա ցար ձա կա պես տար բեր սեգ մե նտ նե րում: 
Ֆրան սի ան դիր քա վոր ված է բա րձ րար ժեք սեգ մեն տում (վա ճառ քի մի ջին 
գի նը մեկ կի լոգ րա մի հա մար 10 ԱՄՆ դո լար է), մի նչ դեռ Հայաս տա նը իր 
ար տադ րան քի մեծ մա սը վա ճա ռում է շու կայի մի ջին ար ժեք ու նե ցող սեգ-
մեն տում (վա ճառ քի մի ջին գի նը մեկ կի լոգ րա մի հա մար 4 ԱՄՆ դո լար է): 
Ռու սաս տա նի շու կայի լրա ցու ցիչ ընդ լայ նու մը հնա րա վոր է 2 հիմնա կան 
ճա կատ նե րում. 

− Օգ տա գոր ծել և ընդ լայն վել բա րձ րար ժեք կո նյա կի սեգ մեն տում և 
մրցակ ցել ֆրան սի ա կան կո նյա կի̀  214 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու-
թյա մբ շու կայի ծա վա լի հետ: 

− Ար ձա գան քել վա ճառ քի դի վեր սի ֆի կաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րին 
և ընդ լայն վել ԵՏՄ ան դամ չհան դի սա ցող մա տա կա րար նե րի ա վե լի 
ցած րար ժեք սեգ մեն տում: 2014 թվա կա նի դրու թյա մբ, Ուկ րաի նան, 
Վրաս տա նը, Ադր բե ջա նը և Ուզ բե կս տա նը Ռու սաս տա նին մա տա կա-
րա րել են 17 հա զար տոն նա կո նյակ, ո րի վա ճառ քի գի նը կազ մել է 54 
մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, ին չը հան դի սա նում է Ռու սաս տան ներ մուծ վող 
կո նյա կի 13%-ը: Հայաս տա նից ներ մուծ վող կո նյա կի գնի հետ հա մե-
մա տած, հի շյալ երկր նե րից ներ մուծ վող կո նյա կի մի ջին գի նը ցա ծր 
է 20%-ով4: Ներ կայումս, ԵՏՄ ան դա մակ ցու թյու նը կա րող է հան գեց-
նել ռու սա կան շու կայում հայաս տա նյան կո նյա կի ա վե լի բա րձր գնի 
մրցակ ցու թյան: Նման դեպ քում, Հայաս տա նը կա րող է մր ցակ ցել նաև 
շու կայի ա վե լի ցած րար ժեք սեգ մեն տում և դի տար կել շու կայում ա վե լի 
մեծ մաս նա բա ժին ու նե նա լու տար բե րա կը: 
Ղա զա խս տա նի և Ղրղզս տա նի հան րա պե տու թյուն նե րից կո նյա կի ներ-

մուծ ման շու կան գտն վում է կայաց ման փու լում: Եր կու հան րա պե տու թյուն-
նե րը մի ա սին ներ մու ծում են ըն դա մե նը 4 հա զար տոն նա կո նյակ̀  18 մի լի-
ոն ԱՄՆ դո լար ար ժե ղու թյա մբ: Ի լրումն, այս շու կա նե րում Հայաս տա նի 
4 Որպես 1 կգ ներմուծման վաճառքի գին ընդունվել է միջին գների ցուցանիշը: 
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կո նյա կը ա վե լի քիչ մր ցակ ցային է` փո խա դր ման բա րձր գնե րի պատ ճա-
ռով: Ղա զա խս տա նի կո նյա կի ներ մուծ ման շու կայում Հայաս տա նը մր ցակ-
ցում է Վրաս տա նի և Մոլ դո վայի հետ: Վեր ջին եր կու երկր նե րից մա տա կա-
րար ված կո նյա կի մի ջին գի նը 1 կգ հա մար կազ մում է 2.8-3.1 ԱՄՆ դո լար, 
իսկ Հայաս տա նից ներ մուծ ված կո նյա կի 1 կգ ար ժե 5.5 ԱՄՆ դո լար: 

Ե վս 33 մի լի ոն տոն նա կո նյա կի ար տա հան ման շու կա կա Բե լա ռու սում: 
Այդ շու կայի կե սը մա տա կա րա րում է Մոլ դո վան̀  1 կգ 5 ԱՄՆ դո լա րով, մի-
նչ դեռ Հայաս տա նի կո նյա կը նույն շու կայում ար ժե 9 ԱՄՆ դո լար/կգ: 

Այս պի սով, ԵՏՄ մյուս 3 երկր նե րը (բա ցի Ռու սաս տա նից) ներ կայաց-
ված են հե նց մո տա վո րա պես 50 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժե ղու թյա մբ կոն-
յա կի ներ մուծ ման շու կա նե րում: Հայաս տա նի հա մար սա ընդ լայն ման 
նշա նա կա լից հնա րա վո րու թյուն չէ` հաշ վի առ նե լով այն, որ Հայաս տա նի 
ար տադ րան քը չու նի գնային մր ցու նա կու թյուն հի շյալ երկր նե րում: Փո-
խա րե նը, Հայաս տա նը այդ շու կա ներ կա րող է ար տա հա նել ա ռա նց փա-
թե թա վոր մա մբ կո նյակ, ո րը կշ շա լց վի տե ղում: 

Գի նու ար տա հան ման շու կայում ի րա վի ճա կը կո նյա կի շու կայի նկա-
րա գր ված պատ կե րի ճի շտ հա կա ռա կն է: ԵՏՄ երկր ներ գի նու ար տա-
հա նու մը հս կայա կան է և կազ մում է մո տա վո րա պես 1.3 մի լի ա րդ ԱՄՆ 
դո լար և 726 հա զար տոն նա (Ռու սաս տա նի բա ժի նը դրա նում 90% է): 2014 
թվա կա նի դրու թյա մբ, Հայաս տա նը ար տա հա նել է 3.7 հա զար տոն նա գի-
նի, ո րի վա ճառ քի գի նը կազ մել է 6.3 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: 

Ո գե լից խմիչ քի ընդ հա նուր շու կայում նի շային սեգ մե նտ ու նեն 
մրգային գի նի նե րը: Հայաս տա նի ար տա հա նումնե րը այս կա տե գո րի-
այում գրե թե հա վա սար են գի նու ար տա հա նումնե րին, և 2014 թվա կա նին 
դրանք կազ մել են 3.9 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: Տար բեր մր գային գի նի նե րի 
(խա ղո ղից բա ցի) ԵՏՄ ար տա հա նումնե րը կազ մում են 84 մի լի ոն ԱՄՆ 
դո լար: Այս սեգ մեն տի ա մե նա խո շոր ար տա հա նող նե րը Լիտ վան, Մոլ դո-
վան և Ի տա լի ան են: Ռու սաս տա նը նույն պես մր գային գի նի նե րի խո շոր 
ար տադ րող և ար տա հա նող է: 

Ո գե լից խմիչ քի ար տա հան ման շու կա ներ, մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 2014թ. 
Ար տա հան ման կա ռուց ված քը ըստ գոր ծըն կեր նե րի, %, 2014թ.

Ռու սաս տան Ղա զա խս տան Բե լա ռուս Ղրղզս տան 

Կո նյա կի ընդ հա-
նուր ար տա հա նում

408.7 16.4 33.1 1.7

Ֆ րան սի ա 52% 33% 0% 24%
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Հայաս տան 32% 11% 20% 10%

Վ րաս տան 5% 30% 11% 0%

Մոլ դո վա 0.4% 17% 47% 9%

Ուզ բե կս տան 1.2% 0% 0% 49%

Այլ երկր ներ 10% 9% 23% 8%

Գի նու ընդ հա նուր 
ար տա հա նում 

1,143 55.7 65.3 4.4

Ի տա լի ա 29% 18% 1% 13%

Ֆ րան սի ա 21% 14% 1% 11%

Վ րաս տան 14% 31% 11% 10%

Հայաս տան 0.41% 0.02% 0.49% 0%

Մոլ դո վա 1% 26% 51% 37%

Լատ վի ա 0% 0% 15% 0%

Այլ երկր ներ 34% 11% 21% 42%

Մր գային գի նի նե րի 
ընդ հա նուր ար տա-

հա նումներ 

78.5 3.1 2.1 0.1

Լիտ վա 55% 0% 15% 0%

Ի տա լի ա 19% 1% 0% 0%

Հայաս տան 2% 5% 0% 0%

Մոլ դո վա 0% 78% 19% 34%

Ռու սաս տան 0% 12% 25% 51%

Էս տո նի ա 0% 0% 29% 0%

Այլ երկր ներ 24% 4% 26% 15%

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 
հաշ վա րկ նե ր
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Ա դա մա նդ 
Հայաս տա նի ար տա հան ման մեկ այլ նշա նա կա լից մա սե րից է ա դա ման դը: 
Այն չի հաշ վա րկ վում երկ րի ռե սուր սա հեն ար տա հան ման մեջ, քա նի որ 
ա դա ման դի հում քը չի ստաց վում Հայաս տա նի սե փա կան բնա կան պա շար-
նե րից: Հայաս տա նը ներ մու ծում է ալ մա ստ և մաս նա գի տաց վել է մի ջին չա-
փի ա դա մա նդ մշա կե լու աշ խա տա նք նե րում: Հայաս տա նում ա դա ման դա-
գոր ծու թյան ո լոր տը առ կա էր դե ռևս Խո րհր դային Մի ու թյան ժա մա նակ, 
երբ Հայաս տա նը հան դի սա նում էր ալ մաս տի մշակ ման ա մե նա խո շոր կենտ-
րոն նե րից մե կը: Եր կի րը ու նի մշակ ման զգա լի սար քա վո րումներ և մեծ համ-
բավ է ձե ռք բե րել մի ջին չա փի ա դա մա նդ ներ մշա կե լու գոր ծում: Հայաս տա-
նի ա դա ման դա գոր ծու թյան ժա մա նա կա կից պատ մու թյան ըն թաց քում ո լոր-
տում աճ ար ձա նա գր վեց 2002-2003 թվա կան նե րին, երբ շու կա մտան մի 
քա նի մի ջազ գային ըն կե րու թյուն ներ, և Հայաս տա նը Ռու սաս տա նի հետ 
ստո րագ րեց միջ պե տա կան պայ մա նա գիր̀ ալ մաս տի գն ման ու մշակ ման 
շա հա վետ պայ ման նե րի և ո րո շա կի չա փա բաժ նի վե րա բե րյալ: Սա կայն, 
Ռու սաս տա նի ա դա ման դա գոր ծու թյան շու կայի ա զա տա կա նաց մա մբ, 
կտրուկ նվա զեց հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հայաս տա նյան մշա կող նե րի հետ: 

98.7

198.1

263.0

145.6
118.0

2000 2002 2005 2008 2014

Ադամանդի արտահանում, միլիոն ԱՄՆ դոլար

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 

 

Բելգիա, 36%

Ռուսաստանի 
Դաշնություն, 

30% Թայլանդ, 18% Այլ, 16%

Ադամանդի արտահանման կառուցվածքը, %, 2014թ. 

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 
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2014 թվա կա նին Ռու սաս տա նի և Հայաս տա նի մի ջև մեկ այլ միջ-
պե տա կան պայ մա նագ րով վե րաց վեց 6.5% ար տա հան ման դրույ քա չա-
փը̀  Ռու սաս տա նից Հայաս տան ալ մա ստ ներ մու ծե լիս: Հաշ վի առ նե լով 
Հայաս տա նի աշ խա տու ժի գնային ա ռա վե լու թյու նը̀  Ռու սաս տա նի աշ խա-
տու ժի հետ հա մե մա տած և ա դա ման դի փո խա դր ման ցա ժր ծախ սե րը, 
տե ղա կան ա դա ման դա գոր ծու թյան ո լոր տը կա րող է բա վա կա նին գրա վիչ 
լի նել հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: Այ դու հան դե րձ, թե պետ Հայաս տա-
նը̀  Ռու սաս տա նի հետ հա մե մա տած, ու նի մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն-
ներ, սա կայն նրա դիր քը պա կաս մր ցակ ցային է` հա մե մա տած ա դա ման-
դի մշակ ման և փայ լեց ման աշ խար հի ա ռա ջա տար նե րի̀  Հնդ կաս տա նի և 
Ա սի այի հետ: Ա դա ման դա գոր ծու թյան ո լոր տում ա մե նա մեծ բա ղադ րի չը 
աշ խա տու ժի ար ժե քն է: Մի նչ դեռ Հայաս տա նում` ա սի ա կան երկր նե րի 
հետ հա մե մա տած, աշ խա տու ժի ար ժե քը, ան շուշտ, ա վե լի բա րձր է: 

Այ նուա մե նայ նիվ, Հայաս տա նի ա դա ման դա գոր ծու թյու նը ու նի լուրջ 
ա վան դույթ ներ և դիր քա վոր ված է մի ջին մե ծու թյան ա դա մա նդ նե րի 
մշակ ման ո լոր տում, մի նչ դեռ ա սի ա կան երկր նե րը հիմնա կա նում աշ խա-
տում են փո քր ա դա մա նդ նե րի հետ: Հայաս տա նի ա դա ման դա գո րծ նե րի 
աշ խա տան քը ո րակ ված է « գե րա զա նց» պի տա կա վոր մա մբ:

 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•	Ավանդույթներ և նշանակալից 

արտադրական սարքավորումներ 
ադամանդագործության ոլորտում

•	Ռազմավարական արտահանման 
ուղղություն Հայաստանի 
տնտեսության համար̀  թեթև 
քաշ (առանց զգալի փոխադրման 
ծախսերի) և հավելյալ արժեք 
ստեղծող 

•	Արտադրությանը կից զարգացած 
քլաստեր̀  ուսուցման կենտրոն, 
հետազոտական կենտրոն, 
փոխադրում և այլն 

•	Սերտորեն աշխատել 
Ռուսաստանի̀  աշխարհի 
ամենամեծ ալմաստ 
արտահանողներից մեկի հետ

 ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
•	Ռուսաստանի 

ադամանդագործության շուկայի 
անկայուն զարգացման միտումներ 

•	Փոխարժեքը. թույլ տեղական 
արժույթը կարող է խթանել ոլորտը 

•	Վերջին շրջանում ոլորտի 
աշխատուժի մասսայական 
արտագաղթը̀  Հայաստանում 
գործող մի քանի վերամշակող 
ընկերությունների փակման 
արդյունքում
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Ծ խա խոտ 
Ներ կայումս զար գա նում է ծխա խո տի ար տա հան ման ո լոր տը, որն 

ունե նա լով ա վե լի քան 90% մի ջին տա րե կան աճ, հան դի սա նում է ար տա-
հան վող ապ րա նք նե րի ա մե նաա րագ զար գա ցող ո լոր տը Հայաս տա նում: 
Երկ րի ծխա խո տի ա մե նա մեծ սպա ռո ղը Ի րա քն է, և նրա նով է պայ մա նա-
վոր ված ո լոր տի ա րագ ա ճը: Ի րա քի մա տա կա րա րումնե րը հաս տա տուն 
կեր պով ա ճում են և, ըստ հիմնա կան ար տադ րող նե րի, այդ շու կան ու նի 
հե տա գա ընդ լայն ման հս կայա կան պո տեն ցի ալ: Ի րա քից բա ցի, Հայաս-
տա նը հա ջո ղու թյա մբ ծխա խոտ է ներ մու ծում նաև Մի ջին Ա սի այի այլ 
երկր ներ: 2015 թվա կա նին մո տա վո րա պես 25 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո-
ղու թյա մբ սի գա րետ ներ են ար տա հան վել Սի րի ա, Հոր դա նան և Ա ՄԷ: Ի 
լրումն, 10 մի լի ոն դո լա րի ծխա խոտ է վա ճառ վել Վրաս տա նում, Ռու սաս-
տա նում և Թուրք մե նս տա նում: 

8.3 16.3

41.9
69.1

115.9

2010 2011 2012 2013 2014

Ծխախոտի արտահանում, միլիոն ԱՄՆ դոլար 

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 

Իրաք 
68%

Սիրիա
16%

Վրաստան
3.5%

Հորդանան
2.9%

ԱՄԷ
2.8%

Այլ
7%

Ծխախոտի արտահանման կառուցվածքը ըստ 
գործընկերների, %, 2014թ.

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 

Ե ՏՄ բո լոր երկր նե րը, բա ցա ռու թյա մբ Ղրղզս տա նի, ու նեն ծխա խո տի 
տե ղա կան մեծ ար տադ րու թյուն ներ: Սի գա րետ նե րի մեծ ար տա հա նող է 
հան դի սա նում մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նը, ո րի ար տա հա նու մը 2014 
թվա կա նին հաս տա տուն կեր պով ա ճել է մի նչև 560 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: 
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Միև նույն ժա մա նակ ԵՏՄ երկր նե րը նաև սի գա րետ նե րի մեծ նե-
րկրող ներ են: 2014 թվա կա նի դրու թյա մբ, ԵՏՄ 4 երկր ում (բա ցի Հայաս-
տա նից) ընդ հա նուր ներ մու ծումնե րը գե րա զան ցել են 300 մի լի ոն ԱՄՆ 
դո լա րը, ո րի 30%-ը ներ մուծ վել է Ռու սաս տան: Իսկ Ղա զա խս տա նի, 
Բե լա ռու սի և Ղրղզս տա նի ներ մուծ ման 63%-ը մա տա կա րար վել է Ռու-
սաս տա նի կող մից: Մի նչև այժմ ռու սա կան շու կայում հայաս տա նյան 
ծխա խո տը գնա հատ վում և սպառ վում է էթ նիկ հայե րի կող մից: Քա նի 
որ մր ցակ ցու թյու նը ու ժեղ է և կան զար գա ցած տե ղա կան ար տադ րու-
թ յուն ներ, այս ապ րան քի շու կայի հնա րա վո րու թյուն նե րը նշա նա կա լից 
չեն Հայաս տա նի հա մար: ԵՏՄ-ում Հայաս տա նը կա րող է կե նտ րո նա-
նալ ա վե լի թան կար ժեք բրեն դային սի գա րետ նե րի շու կայի վրա, ինչ-
պի սիք ար տադ րում է «SPS Cigaronne»-ը:

Ծ խա խո տի ար տա հա նու մը հա տուկ ռազ մա վա րա կան նշա նա կու-
թյուն ու նի Հայաս տա նի հա մար̀  հաշ վի առ նե լով դրա թե թև քա շը և 
ապ րան քի ստեղ ծած հա վե լյալ ար ժե քը: 

 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•	Արտահանման ռազմավարական 
ուղղություն Հայաստանի 
տնտեսության համար̀  թեթև 
քաշով (առանց փոխադրման 
զգալի ծախսերի) և հավելյալ 
արժեք ստեղծող 

•	Էթնիկական շուկաներում 
ընդլայնվելու հնարավորություն 

•	Շքեղության բրենդի սեգմենտ 

 ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

•	Շատ զարգացած տեղական 
արտադրություն ԵՏՄ շուկաներում 

•	Ուժեղ մրցակցություն` թե́  
տեղական (ԵՏՄ-ի ներսում) և թե́  
միջազգային մակարդակներում 

 Սար քա վո րումներ, ճար տա րա գի տա կան ար տադ րա նք 

Հայաս տա նի ար տա հան ման մեջ ա մե նան շա նա կա լի ցը ճար տա րա-
գի տա կան ար տադ րան քի քլաս տե րն է, սա կայն այն նաև ա մե նաան-
կայունն է` ար տա հան ման դի նա մի կայի ա ռու մով: Մի նչ այժմ այն կախ-
ված էր հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռան ձին հնա րա վո րու թյուն նե րից, ինչ-
պի սիք են ինք նա թիռ նե րի ա ռան ձին մա սե րի ար տա հա նու մը. 2011-2013 
թվա կան նե րի ըն թաց քում Հայաս տա նից ար տա հան վել է այս կա տե-
գո րի այի ար տադ րա նք ա վե լի քան 90 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու-
թյամբ, ո րը 2014 թվա կա նին նվա զեց մի նչև 2 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: 
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Ներ կայումս այս կլաս տե րի ա մե նա մեծ ար տա հա նու մը ժա մա ցույց-
նե րը և դրա նց մա սե րն են (36%), նե րա ռյալ ժա մա ցույց նե րի կոր պուս-
նե րը, ո րո նք ա վե լի շատ ոս կեր չա կան ապ րա նք են: Հայաս տա նում 
ժա մա գոր ծու թյան ո լոր տը հաս տա տուն և նշա նա կա լից աճ է գրան-
ցել̀  երկ րում օ տա րե րկ րյա ժա մա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րի (շատ 
դեպ քե րում դրա նց սե փա կա նա տե րե րը հայ կա կան ար մատ ներ ու նեն) 
գոր ծու նե ու թյու նից հե տո: Ա ճող ո լոր տը Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյա-
նը դր դեց այն ընդ գր կել ա մե նա գե րա կա տն տե սա կան ո լո րտ նե րում և 
2013 թվա կա նին մշա կել ռազ մա վա րու թյուն` ո լոր տի զար գաց ման հա-
մար: Այս պա հի դրու թյա մբ, ար տա հա նումնե րը հիմնա կա նում հի մնված 
են սփյուռ քի շու կա նե րի վրա, սա կայն հայաս տա նյան ժա մա ցույց նե րի 
մատ չե լի գնե րի և լավ ո րա կի շնոր հիվ, հե ռան կար նե րը դրա կան են 
նաև ԵՏՄ-ի այլ, սփյուռ քի հետ կապ չու նե ցող շու կա նե րում: 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

•	Ժամագործության ոլորտի 
ընդլայնման հնարավորություն-
ները̀  կապված ոսկերչության 
ոլորտի հետ 

•	Ժամագործության ոլորտի 
ընդլայնման հնարավորություն-
ները̀  որպես օտարերկրյա 
ժամագործական 
ընկերությունների մասնաճյուղեր

•	Սփյուռքի շուկաներ

•	Զարգացնել մատչելի գների և 
լավ որակի վրա հիմնված նոր 
շուկաներ

 ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

•	Ոլորտի դինամիկան անկայուն 
է և չկան վաճառքի հաստատուն 
միտումներ 

 Ար տա հան ման այլ հիմնա կան ո լո րտ ներ 

Հայաս տա նի ար տա հան ման պո րտ ֆե լում նշա նա կա լից բա ժին-
ներ ու նե ցող այլ ո լո րտ նե րից են մա նա ծա գոր ծու թյու նը, ձկան և ծո-
վամթեր քի, բան ջա րե ղե նի, ոս կեր չա կան ապ րա նք նե րի ար տադ րու-
թյու նը, ինչ պես նաև քա րից, գիպ սից, ա պա կուց պատ րա ստ ված ար-
տադ րան քը և այլն: Այս կլաս տեր նե րը մի ա սին կազ մում են Հայաս-
տա նի ար տա հան ման 10%-ը և հետ ևո ղա կա նո րեն ա ճել են 2010-2014 
թվա կան նե րի ըն թաց քում` տա րե կան մի ջի նում 30%-ով: 
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Արտահանման այլ գերիշխող ոլորտների դինամիկան, 
միլիոն ԱՄՆ դոլար

Ոսկերչություն

Քարի, գիպսի, ապակե 
ապրանքներ
Ձուկ և ծովամթերք

Բանջարեղեն

Տեքստիլ

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 
հաշ վա րկ ներ 

Ա ռևտ րային հիմնա կան գոր ծըն կեր նե րը̀  ըստ ընտր ված ապ րան քա-
տե սակ նե րի, Ռու սաս տա նը, Ի տա լի ան, Վրաս տա նը և Գեր մա նի ան են:

Ռուսաստանի 
Դաշնություն

40%
Իտալիա

22%
Վրաստան

10%
Գերմանիա

8%
Այլ
19%

Այլ հիմնական արտահանումների կառուցվածքը, %, 
2014թ.

 
Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 

հաշ վա րկ նե ր

 Հայաս տա նի մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րան քը վա ճառ վում է հիմ-
նա կա նում եվ րո պա կան երկր նե րում` Ի տա լի ա, Գեր մա նի ա և Ֆրան-
սի ա, քա նի որ տե ղա կան մա նա ծա գոր ծա կան ըն կե րու թյուն նե րը հիմնա-
կա նում աշ խա տում են եվ րո պա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ նա խա պես 
ստո րա գր ված մե ծա ծա վալ պայ մա նգ րե րով: 

Գյու ղա տն տե սա կան ապ րա նք նե րի ար տա հան ման ա ռյու ծի բա ժի նը 
գնում է Ռու սաս տան, մաս նա վո րա պես̀  ձուկ և բան ջա րե ղեն: 

Շի նա րա րա կան նյու թե րի կլաս տե րը (գիպ սից և քա րից ի րեր) ու նի զար-
գաց ման բա վա կա նին դրա կան հե ռան կար: Սա կայն, ապ րա նք նե րի ծա նր 
քա շով պայ մա նա վոր ված, մի նչ այժմ այս շու կայում հիմնա կան առևտրային 
գոր ծըն կե րը Վրաս տա նն է` Հայաս տա նի ա մե նա մոտ հար ևա նը: Իր 
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ար տա հա նու մը ընդ լայ նե լու հա մար Հայաս տա նին ան հրա ժե շտ է նե-
րդրումներ կա տա րել թե թև քաշ ու նե ցող շի նա րա րա կան նյու թե րում: 

3.2.2. Հա մե մա տա կան մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ ու նե ցող 
ո լո րտ ներ 

Ա ռա ջին ռազ մա վա րա կան հո րի զո նի հա ջո րդ թի րա խային խմ բում 
ար տա հան ման հա մար հա մե մա տա կան մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ 
ու նե ցող (Հ ՄԱ) քլաս տեր նե րն են: ՀՄԱ-ն, կամ այլ կե րպ ա սած Բա լա-
սայի ին դեք սը5 ցույց է տա լիս, թե որ քա նով է որ ևէ մեկ եր կիր մաս նա գի-
տա ցել որ ևէ կո նկ րետ ապ րան քի/ք լաս տե րի վա ճառ քի հար ցում: 

Հ ՄԱ տե սան կյու նից որ ևէ եր կիր հա մար վում է մաս նա գի տաց ված 
որևէ ապ րան քի ար տա հն ման հար ցում, ե թե այդ ապ րան քի ար տա հան-
ման մաս նա բա ժի նը ա վե լի բա րձր է տվյալ երկ րի ար տա հան ման կա-
ռուց ված քում, քան միև նույն ապ րան քի հա մաշ խար հային ար տա հան ման 
մաս նա բա ժի նը ընդ հա նուր հա մաշ խար հային ար տա հան ման մեջ: Որ ևէ 
եր կիր ու նի հա մե մա տա կան ա ռա վե լու թյուն այն ապ րա նք նե րի ար տա-
հան ման հա մար, ո րո նց ՀՄԱ ցու ցա նի շը 1-ից բա րձր է: 

Ե թե մի կո ղմ դնե նք նախ կի նում քն նա րկ ված ո լո րտ նե րը, ա պա զո վա-
ցու ցիչ ջրե րը և պա հա ծոյաց ված մր գե րը և բան ջա րե ղե նը այն ո լո րտ նե րն 
են, ո րո նք մեծ հե տա քրք րու թյուն են ներ կայաց նում Հայաս տա նի ՀՄԱ 
ու նե ցող ո լո րտ նե րում 2014 թվա կա նին: 

 
0 5 10 15 20 25 30 35

Սուրճ, թեյ
Քարի, գիպսի, ապակե իրեր

Ոսկերչական զարդեր
Պանիր

Հանքանյութներ
Ծաղիկներ

Հիմնային մետաղներ
Ձուկ և ծովամթերք 

Պահածոյացված պտուղ և բանջարեղեն
Զովացուցիչ ջրեր 

Ադամանդ
Ոգելից խմիչք

Ծխախոտ

Հարաբերական մրցակցային առավելություն ունեցող ոլորտներ*, 
2014թ.

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 
հաշ վա րկ նե ր

*Ո լո րտ ներ, որ տեղ ՀՄԱ ին դեք սը մեծ է 1ից: 
5 Balassa, Bela; Marcus Noland (1989).
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 Այս ո լո րտ նե րի ար տա հա նու մը մի ա սին կազ մում է 33 մի լի ոն ԱՄՆ 
դո լար: Դրա նք ա մե նա դի նա միկ ա ճող ո լո րտ նե րն են, ո րո նց տա րե կան 
ա ճի տեմ պը 2010-2014 թվա կան նե րին կազ մել է 20%: 
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ՀՄԱ ունեցող ոլորտների արտահանման դինամիկա, 
միլիոն ԱՄՆ դոլար

Զովացուցիչ ջրեր

Պահածոյացված պտուղ և 
բանջարեղեն

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 

Հա կա ռակ տպա վո րիչ ա ճի տեմ պե րի, այս ո լո րտ նե րը չեն ա ռա նձ-
նա նում բա րձր մր ցու նա կու թյա մբ: Ներ կայումս հիմնա կան շու կա նե րը 
Ռու սա տա նի (79%) և ԱՄՆ-ի (6%). հայ կա կան ար մատ ներ ու նե ցող հա-
յերն են: Պա հա ծոյաց ված պտուղ-բան ջա րե ղե նի ո լոր տը մե ծա մաս մաբ 
հի մն ված է ձեռ քի աշ խա տան քի վրա, և չկան ար դի ա կան ավ տո մա տաց-
ված ար տադրութ յան սար քա վո րումներ: Վեր ջի նիս բա ցա կայու թյու նը 
սահ մա նա փա կում է ար տադ րա կան կա րո ղու թյուն նե րը, բա րձ րաց նում է 
ար տադրա կան ծախ սե րը և սահ մա նա փա կում է ո րա կի մի ջազ գային հա-
վաս տա գր ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

3.2.3. Ար տա հան ման բա րձր աճ ու նե ցող ո լո րտ ներ 

Ար տա հան ման մեծ աճ ու նե ցող քլաս տեր նե րը այն ռազ մա վա րա-
կան ուղ ղու թյուն նե րն են, ո րո նք շատ գրա վիչ են նե րդ րումնե րի համար: 
Նույ նի սկ ե թե այդ ո լո րտ նե րը գե րիշ խող դի րք չու նեն ար տա հան ման 
ըն թա ցիկ պո րտ ֆե լում, այ դու հան դե րձ դրա նք բռ նել են տպա վո րիչ 
զար գաց ման ու ղին, ին չը մատ նա նա շում է ան հրա ժե շտ տա րած քի և 



38

շու կայա կան գոր ծոն նե րի առ կայու թյան մա սին, ո րոն ցից կա րե լի է 
օգտ վել հե տա գայում: 

Կր կին, ե թե մի կո ղմ դնե նք ար դեն իսկ քն նա րկ ված ո լո րտ նե րը, ա պա 
ար դյու նա վե տու թյան լավ աճ ու նե ցող ո լո րտ նե րի թվում կա րե լի է ա ռա նձ-
նաց նել ծա ղիկ նե րի ա ճեց ման, կաթ նամ թեր քի և պան րի քլաս տեր նե րը: 

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350%

Կակաո 
Բանջարեղեն

Պանիր

Ձուկ և ծովամթերք
Կենդանիներ, միս և կենդանական 

Տեքստիլ
Կաթնամթերք, մեղր, այլ

Ծխախոտ
Ծաղիկներ

Ոլորտներ, որոնց միջին տարեկան աճը* 
գերազանցում է 25%- ը , 2010-2014թթ.

…

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի նա կի 
հաշ վա րկ նե ր

* Հա մա կց ված տա րե կան ա ճի տե մպ

 Կաթ նամ թե րք ու պա նիր, ծա ղիկ ներ 
Եր կու ո լո րտ նե րն էլ ու նեն ար տա հան ման ա ճի փո քր, բայց հաս-

տա տուն ծա վալ ներ: Կաթ նամ թեր քի ու պան րի 99%-ը ար տա հան վում 
է Ռու սաս տան: Հայաս տա նյան պա նի րը ու նի բա վա կա նին կայուն 
շու կա Ռու սաս տա նում: Այ դու հան դե րձ, պան րի շու կայի ա րագ ըն-
դար ձակ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը բա վա կա նին սահ մա նա փակ են, 
քա նի որ տե ղա կան մա տա կա րա րու մը չա փա զա նց մաս նատ ված ու ոչ 
հետ ևո ղա կան է: 

Ծա ղիկ նե րի ա ճող ար տա հա նու մը մատ նան շում է գրա վիչ հե ռա-
նկար ներ ոչ մի այն այդ կո նկ րետ ապ րան քի շու կայում, այլ ընդ հա նուր 
առ մա մբ նաև ջեր մոց նե րի ապ րա նք նե րի հա մար: Ներ կայումս ծա ղիկ-
նե րի ար տա հան ման շու կա նե րը Ռու սաս տա նը (74%), Վրաս տա նը և 
Բելա ռուսն են: 
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Կաթնամթերքի, պանրի և ծաղիկների 
արտահանման դինամիկա, միլիոն ԱՄՆ դոլար

Ծաղիկներ

Կաթնամթերք, մեղր, այլ

Պանիր

 
Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա 

3.3. Ռազ մա վա րա կան հո րի զոն 2

3.3.1. Ներ մուծ ման փո խա րի նում 
Ներ դիր. առևտ րի ստե ղծ ման և առևտ րի շր ջա նց ման է ֆե կտ նե րը 

մաք սային մի ու թյու նում 

Ա զատ առևտ րի մի ջա վայ րում երկր նե րն առև տուր են ի րա կա նաց-
նում այն գոր ծըն կեր նե րի հետ, ո րո նք տրա մադ րում են ա մե նա մր ցու նակ 
ապ րա նք նե րը: Նման դեպ քում մր ցակ ցու թյու նը հի մն ված է շու կայա կան 
գոր ծոն նե րի վրա` ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման հա-
մե մա տա կան ա ռա վե լու թյուն նե րի: Հա մաշ խար հային շու կայում երկր նե-
րը մաս նա գի տա նում են այն ապ րա նք նե րի ար տա հան ման մեջ, ո րո նք 
նրա նք ար տադ րում են ա վե լի բա րձր ար դյու նա վե տու թյա մբ և, հետ ևա-
բար, ա վե լի ցա ծր գնե րով: Ներ մու ծող երկր նե րն, ան շուշտ, նա խը նտ րում 
են ներ մու ծել ա վե լի է ժան մա տա կա րար նե րից, ո րո նք օգ տա գոր ծում են 
ի րենց ար տադ րու թյան ծախ սային ա ռա վե լու թյուն նե րը̀  մի ջազ գային շու-
կա նե րում դառ նա լով ա ռա ջա տար մր ցակ ցային գնա գոյաց ման մի ջո ցով: 

Այ նուա մե նայ նիվ, երբ ստե ղծ վում են մաք սային մի ու թյուն ներ, ա պա 
դրան ցում առևտ րային հոս քե րը և դրա նց ուղ ղու թյուն նե րը ա ռաջ նո րդ-
վում են նաև ոչ շու կայա կան գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք են, տար բեր մաք-
սա տուր քե րը ան դամ և ոչ ան դամ երկր նե րի հա մար: Ա զատ առևտ րի գո-
տում երկր նե րը մր ցու նա կու թյուն են ձե ռք բե րում շնոր հիվ ի րե նց ա վե լի 
ցա ծր (կամ զրոյա կան) դրույ քա չա փե րի: Իսկ այն երկր նե րի ապ րա նք նե-
րը, ո րո նք ի սկզ բա նե ծախ սար դյու նա վետ է ին, դառ նում են ա վե լի թա նկ̀  
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ա վե լի բա րձր դրույ քա չա փե րի պատ ճա ռով: Այս պի սով, ոչ ար դյու նա վետ 
ար տադ րող նե րը դառ նում են պա շտ պան ված և ա ռա վե լու թյուն են ստա-
նում ա վե լի ար դյու նա վետ նե րի նկատ մա մբ̀  ի րե նց մաք սային մի ու թյան 
կա նո նա կար գե րի մի ջո ցով: 

Ջ. Վայ նե րը6 եր կու հնա րա վոր է ֆե կտ ներ է տար բե րա կում մաք սային 
միութ յուն ստեղ ծե լու և խա ղի կա նոն նե րը փո խե լու ար դյուն քում: Առևտրի 
ստեղծ ման է ֆեկ տը ա ռա ջա նում է, երբ ան դամ երկր նե րում ա զատ 
առևտու րը և սա կագ նե րի վե րա ցու մը հան գեց նում է մաք սային մի ու թյու-
նում ար տա դրված ապ րա նք նե րի ար տադ րա կան ծախ սե րի նվա զեց ման 
և գնե րի ի ջեց ման: Դրա ար դյուն քում բա րձ րա նա լու է պա հան ջար կը այդ 
ապ րա նք նե րի նկատ մա մբ ընդ հա նուր առ մա մբ, և ա ռա ջա նե լու է լրա ցու-
ցիչ ստե ղծ ված առև տուր: 

Ա ռևտ րի շր ջա նց ման է ֆեկ տը չի մե ծաց նում ապ րա նք նե րի սպա ռու մը: 
Այն պար զա պես վե րա բաշ խում է գոյու թյուն ու նե ցող շու կայա կան մաս-
նա բա ժին նե րը և փո խում է ներ մուծ ման կա ռուց ված քը ի շահ մաք սային 
մի ու թյան ան դամնե րի, ո րո նք ձե ռք են բե րում գնային մր ցու նա կու թյուն 
սա կագ նե րի շնոր հիվ` ոչ ան դամ երկր նե րի հետ հա մե մա տած: 

Ե ՏՄ-ում առևտ րի ստե ղծ ման է ֆե կտ նե րի հե ռան կար նե րը Հայաս-
տա նի հա մար ա ռայժմ խի ստ մշու շոտ են: Հաշ վի առ նե լով առ կա տն տե-
սա կան մի տումնե րը, ճգ նա ժա մի շա րու նա կա կան և ամ րա պնդ վող նշան-
նե րը, մեծ հույ սեր չկան, որ կա վե լա նա սպա ռու մը և նկա տե լի կլի նեն 
առևտ րի ստե ղծ ման է ֆե կտ ներ ԵՏՄ-ում: 

Միև նույն ժա մա նակ, հնա րա վոր առևտ րի շր ջա նց ման է ֆե կտ նե րը 
բա վա կա նին շո շա փե լի են Հայաս տա նի հա մար: ԵՏՄ կա նո նա կար գե րով 
կի րառ վող առևտ րի քա ղա քա կա նու թյունն բա վա կա նին ոչ ա զա տա կան 
է: Սա նշա նա կում է, որ ոչ ԵՏՄ երկր նե րից ներ մու ծումնե րը շատ թա նկ 
են կամ կդառ նան շատ թա նկ̀  լայն հնա րա վո րու թյուն ներ ա ռա ջաց նե լով 
ներ մուծ ման փո խա րին ման հա մար: 

Տե ղա կան ար տադ րող նե րը պե տք է ի րե նց ռազ մա վա րու թյուն նե րը 
հա մա պա տաս խա նեց նեն ի րե նց ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րին̀  ներ-
մուծ ման փո խա րին ման հնա րա վո րու թյուն նե րը եր կու ուղ ղու թյուն նե րում 
դի տար կե լու հա մար. 

− Փո խա րի նել ոչ ԵՏՄ երկր նե րից ներ մու ծումնե րը Հայաս տա նի 
համար,

−  Փո խա րի նել ոչ ԵՏՄ երկր նե րից ներ մու ծումնե րը ԵՏՄ այլ ան դամ-
նե րի̀  Ռու սաս տա նի, Ղա զա խս տա նի, Բե լա ռու սի և Ղրղզս տա նի 
համար: 

6 Մաքսային միության հիմնախնդիրը, 1950թ:.
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Հա րկ է խնամ քով կա տա րել ներ մուծ ման փո խա րին ման հնա րա վո-
րու թյուն նե րի գնա հա տու մը, քա նի որ շատ դեպ քե րում ներ մուծ ման մաք-
սադրույք նե րի ա ճը կա նդ րա դառ նա նաև ներ քին ար տադ րու թյա նը՝ տե ղա-
կան ար տադ րող նե րի հա մար ան հնա րին դա րձ նե լով ծախ սային ա ռա վե լու-
թյուն ներ ձե ռք բե րե լը̀ ներ մու ծող նե րի հետ հա մե մա տած: 

Ներ մուծ ման փո խա րի նում Հայաս տա նում 

Ա մե նայն հա վա նա կա նու թյա մբ ներ մուծ ման փո խա րին ման է ֆե կտ կլի-
նի այն ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նք. 

− Ու նեն ներ մուծ ման մեծ բա ժին երկ րի ներ մուծ ման կա ռուց ված քում 
− Ներ մուծ վում են հիմնա կա նում ԵՏՄ երկր նե րից 
− Այն ապ րա նք նե րն են, ո րո նց մաք սա տուր քե րը ա մե նա շա տն են փո-

փոխ վե լու 
− Ու նեն տե ղա կան ար տադ րու թյան ա վան դույթ/ ռե սուրս ներ/ կա րո ղու-

թյուն նե ր
Ս տո րև ներ կայաց վում է հի շա տակ ված չա փո րո շիչ նե րով ընտր ված ապ-

րա նք նե րի ցու ցա կը: 
Ան վա նում Ներ մու ծում,

2014թ.  
ԱՄՆ դո լար

Շա րք ԵՏՄ դրույ քա-
չա փե րի ու ժի 
մեջ մտ նե լու 

տա րի

Միս և թռչ նի մսի վե րամ շա կու-
մից ստաց ված սնն դամ թե րք 40 մի լի ոն 10-25 2022

Մ սից, դրա վե րամ շա կու մից 
կամ ա րյու նից պատ րաս տած 
եր շի կե ղեն և հա ման ման սնն-

դամ թե րք

7 մի լի ոն 5-10 2015

Ս պիր տային խմի չք ներ, լիկյոր-
ներ և այլ սպիր տային խմի չք-

ներ, սպ րի տային թուր մեր
35 մի լի ոն >10 2015

Ծ խա խոտ 43 մի լի ոն 10-25 2015

Դե ղո րայք, որ ևէ այլ տեղ չնշ-
ված 83 մի լի ոն 5-10 2015

Կա հույք և դրա մա սեր 20 մի լի ոն >10 2015

Աղ բյու րը̀ ՄԱԿի լայն սպառ ման ապ րա նք նե րի առևտ րի տվյալ նե րի բա զա, հե ղի
նա կի հաշ վա րկ նե ր



42

 Թե պետ Հայաս տա նը բա նակ ցեց ար տո նյալ ժա մա նա կա շր ջա նի հա-
մար̀  մի նչև նոր մաք սադ րույք նե րին ան ցնե լը, սա կայն նույ նի սկ ե թե դա 
տե ղի ու նե նա 2022 թվա կա նին, ա պա տն տե սու թյու նը պե տք է զար գաց նի 
ո լո րտ նե րը նշ ված ուղ ղու թյուն նե րով` իր սե փա կան տե ղա կան պա հան-
ջար կը բա վա րա րե լու հա մար: 

Ներ մուծ ման փո խա րի նում այլ ԵՏՄ երկր նե րում 

Ա կն կալ վում է, որ քն նա րկ ված առևտ րի շր ջա նց ման է ֆեկ տը կդի-
տարկ վի նաև ԵՏՄ երկր նե րի շու կա նե րում: Եվ րա սի ա կան մաք սային 
մի ու թյան մի աս նա կան մաք սա տուր քե րի դրույ քա չա փե րը հիմնա կա նում 
հի մն ված են ՌԴ-ում գոր ծող առևտ րային դրույ քա չա փե րի վրա: Ի լրումն, 
ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ Ղա զա խս տա նը և Բե լա ռու սը ան ցել են 
միաս նա կան դրույ քա չա փե րի: Սա նշա նա կում է, որ այդ երկր նե րի հա մար 
չկան ներ մուծ ման դրույ քա չա փե րի կտ րուկ փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք կա-
րող են զգա լի ո րեն ազ դել նրա նց ար տա քին առևտ րի մի տումնե րի վրա: 

Այ նուա մե նայ նիվ, այժմ գոյու թյուն ու նեն առևտ րի շր ջա նց ման հսկա-
յա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րո նք մե ծա մա սա մբ կապ ված են ներ կա 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի և Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա-
քա կա նու թյան ու տար բեր երկր նե րի առն չու թյա մբ վեր ջի նիս դի վա նա գի-
տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հետ: 

Ռու սաս տա նի ար գել քը ներ մուծ վող ապ րա նք նե րի վրա 

2014 թվա կա նի մար տին ԵՄ, ԱՄՆ և Մեծ յոթ նյա կի այլ երկր ներ հայ-
տա րա րե ցին Ռու սաս տա նի նկատ մա մբ տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ 
կի րա ռե լու ի րե նց ո րոշ ման մա սին (հիմնա կա նում` ռազ մա կան, է ներ գե-
տի կայի և ֆի նան սա կան բնա գա վառ նե րում), այդ կեր պով ար ձա գան-
քե լով Ղրի մի հա կա մար տու թյա նը և Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թյա նը 
դրա նում: 

Ռու սաս տա նն ու ներ դրա ան հա պաղ և ագ րե սիվ պա տաս խա նը: 2014 
թվա կա նի ամ ռա նը ՌԴ կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց Ռու սաս տա նի 
նկատ մա մբ պատ ժա մի ջոց ներ կի րա ռող երկր նե րից մի շա րք լայն սպառ-
ման ապ րա նք նե րի ներ մուծ ման լայ նա ծա վալ ար գել քի մա սին: Ար գել-
ված լայն սպառ ման ապ րա նք նե րի և ապ րան քա տե սակ նե րի ցու ցա կում 
ընդգրկ ված է ին. 

− տար բեր տե սա կի մսամ թե րք̀  թա րմ, սա ռած կամ սա ռեց ված, տա վա-
րի, խո զի և թռչ նի, 
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− տար բեր տե սա կի ձուկ և ծո վային մթե րք, 
− կաթ և կաթ նամ թե րք (բա ցի լակ տոզ չպա րու նա կող հա տուկ կա-

տե գո րի ա նե րից),
−  բան ջա րե ղեն, մի րգ և ըն դե ղեն (բա ցի փոք րա թիվ ապ րա նք նե րից), 
− եր շի կե ղեն և այլ վե րամ շակ ված մսամ թե րք,
−  տար բեր տե սա կի սնն դամ թե րք: 

Ար գել քը տա րած վում էր ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի, ԱՄՆ-ի, 
Կա նա դայի, Ավստ րա լի այի և Նոր վե գի այի վրա: 

ՌԴ կա ռա վա րու թյու նը իր ո րո շու մը հիմնա վո րեց ակն կալ վող ներ-
մուծ ման փո խա րին ման է ֆեկ տով և որ պես ար դյունք տե ղա կան գյու-
ղա տն տե սա կան ու սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան ո լո րտ նե րի ընդ-
լայն մա մբ: Սա կայն, տե ղա կան պա հան ջար կը բա վա րա րող տե ղա-
կան ար տադ րու թյան զար գաց ման հա մար ան հրա ժե շտ է 3-5 տա րի, 
առնվա զն ո րոշ գյու ղա տն տե սա կան ո լո րտ նե րում: Կար ճա ժամ կետ 
կտր ված քում պար զա պես տե ղի ու նե ցավ ան ցում` մի ներ մու ծո ղից 
մեկ այլ ներ մու ծո ղին: Տե ղա կան ար տադ րու թյան որ ևէ նշա նա կա լից 
աճ չար ձա նա գր վեց, փո խա րե նը̀  

− Ռու սաս տա նը սկ սեց առև տուր կա տա րել պա կաս մր ցակ ցային 
գոր ծըն կեր նե րի հետ: Ավստ րա լի այից (տա վա րի սթեյք) և ԱՄՆ-ից 
(թռչնի միս) մա տա կա րար վող մի սը փո խա րին վեց Ու րուգ վայից, Պա-
րագ վայից, Ար գեն տի նայից, Բրա զի լի այից և ԱՊՀ երկր նե րից ներ-
մուծ վող մսով: 

− Բե լա ռու սը զգա լի ո րեն մե ծաց րեց իր մաս նա բա ժի նը Ռու սաս տան 
ներ մուծ վող կաթ նամ թեր քի մեջ: 

− Թե´ տե ղա կան մա տա կա րար նե րը և թե´ ներ մու ծող նե րը ար-
հե ս տա կա նո րեն բա րձ րաց րե ցին ի րե նց գնե րը̀  ա ռա ջաց նե լով 
չհիմնա վոր ված գնաճ ողջ տն տե սու թյու նում: Ար դյուն քում, տե-
ղա կան շու կան սկ սեց սպա ռել ցած րո րակ ապ րա նք ներ ա վե լի 
բարձր գնե րով: 

− Լայ նո րեն տա րած վեց մաք սա նեն գու թյու նը: Եվ րո պա կան ար-
տադ րող նե րը հեշ տու թյա մբ ու ղի ներ է ին գտ նում ռու սա կան շու-
կայում ի րե նց մա տա կա րա րումնե րը վե րսկ սե լու հա մար: Ա պօ րի-
նի ներ մու ծումնե րի հիմնա կան ձևը ար գել ված ապ րա նք նե րը այլ 
ապ րան քա տե սակ նե րի ան վան ման տակ հայ տա րա րագ րե լն էր 
(օ րի նակ` կաթ նամ թեր քը հայ տա րա րա գր վում էր որ պես ա ռա նց 
լակ տո զի կաթ նամ թե րք) և ապ րա նք նե րի ծագ ման երկր նե րը կեղ-
ծե լը (օ րի նակ` Բե լա ռու սում փա թե թա վոր ված եվ րո պա կան ապ-
րա նք ներ): 



44

Ի նչ պես ար դեն նշ վեց, ար գե լել քի մա սին ո րո շու մը գրե թե 100%-ով հիմ-
նա վոր ված էր քա ղա քա կան գոր ծոն նե րով և ազ գային ան վտան գու թյան 
պատ ճառ նե րով, ի պա տաս խան Ռու սաս տա նի դեմ կի րառ ված պատ ժա-
մի ջոց նե րի: Ռու սաս տա նի դեմ տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի հնա րա-
վոր վե րաց ման մա սին քն նար կումնե րը վե րսկս վե ցին Փա րի զի վեր ջին 
ա հա բեկ չա կան հար ձա կումնե րից և սի րի ա կան հա կա մար տու թյան մեջ 
Ռու սաս տա նի մաս նակ ցու թյու նից հե տո: ԵՄ գտն վում է իր ար տադ րող-
նե րի ճնշ ման տակ, ով քեր պա հան ջում են վե րսկ սել տն տե սա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րը Ռու սաս տա նի հետ: Ի լրումն, Մի ջին Ա սի այում ԻՊ–ի դեմ 
պայ քա րում Ռու սաս տա նի հետ ա ռա ջա ցած ռազ մա կան դա շին քը ա ռաջ 
պլան է մղում Ռու սաս տա նի հան դեպ քա ղա քա կա նու թյան պո տեն ցի ալ 
փո փո խու թյուն նե րը: Սա կայն, վեր ջե րս ԱՄՆ հայ տա րա րեց իր պատ ժա-
մի ջոց նե րի ցու ցա կի ընդ լայն ման մա սին, իսկ ո րոշ ԵՄ քա ղա քա կան այ րեր 
հայ տա րա րե ցին նաև, որ Ռու սաս տա նի նկատ մա մբ պատ ժա մի ջոց նե րի 
վե րա նայ ման որ ևէ պատ ճառ չկա, քա նի որ վեր ջի նս չի կա տա րում Ղրի մի 
հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման հա մար սահ ման ված պա հա նջ նե րը: 

Ի նն ա միս տևող ար գել քից հե տո ի րա վի ճա կը ռու սա կան շու կայում 
տար բեր է` ըստ ապ րան քա տե սակ նե րի: Մի շա րք դեպ քե րում է ա պես ընդ-
լայն վել է տե ղա կան ար տադ րու թյու նը̀  ներ մու ծումնե րի կր ճա տու մը ծած-
կե լու հա մար: Այ նուա մե նայ նիվ, ընդ հա նուր վի ճա կը այլ է: 2015 թվա կա նի 
հուն վար-ապ րիլ ա միս նե րին ներ մուծ ման և ար տադ րու թյան ծա վալ նե րը 
ընդ հա նուր առ մա մբ նվա զել են 160 հա զար տոն նայով` հա մե մա տած 2014 
թվա կա նի նույն ժա մա նա կա շր ջա նի հետ (չ հաշ ված բան ջա րե ղե նը և միր-
գը): Այս պի սով, առ կա է զգա լի դի ֆի ցիտ ար գել ված ապ րա նք նե րի գրե թե 
բո լոր շու կա նե րում: 
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Փոփոխություններ ծավալներում, հազար տոննա, 2015 թվականի հունվար 
-ապրիլ` համեմատած 2014 թվականի հունվար -ապրիլի հետ 

Արտադրություն Ներմուծում
 

Աղ բյու րը̀ ՌԴ կա ռա վա րու թյան վեր լու ծա կան կե նտ րոն, 2015թ., օ գոս տոս 
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 Պատ ժա մի ջոց ներ Թուր քի այի դեմ 

Ռու սաս տա նը հայ տա րա րել է Թուր քի այի նկատ մա մբ պատ ժա մի ջոց-
նե րի ցու ցակ պատ րաս տե լու և նրա հետ գոր ծըն կե րու թյու նը սահ մա նա-
փա կե լու իր մտադ րու թյուն նե րի մա սին̀  վեր ջի նիս կող մից իր ռազ մա կան 
ինք նա թի ռը խո ցե լուց հե տո: 

Պատ ժա մի ջոց նե րն ընդ գր կե լու են. 
− թուր քա կան ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ մա նա փա կում 

Ռու սաս տա նում և ռու սա կան ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան սահ
մա նա փա կում Թուր քի այում, 

− թուր քա կան ապ րա նք նե րի Ռու սաս տան ներ մու ծե լու ար գե լք, 
− Թուր քի այի քա ղա քա ցի նե րի վի զային ռե ժի մի վե րա նայում և դե պի 

Թուր քի ա զբո սա շր ջիկ նե րի հոս քե րի սահ մա նա փա կում: 
Ար գել վող ապ րա նք նե րի ցու ցա կը դե ռևս չի հրա պա րակ վել: Այ նուա մե-

նայ նիվ, պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րի հա մա ձայն, այն ա ռա ջին 
հեր թին հար վա ծե լու է գյու ղա տն տե սա կան ապ րա նք նե րին, մաս նա վո րա-
պես մի րգ ու բան ջա րե ղե նին: 2014 թվա կա նին Թուր քի ան Ռու սաս տան 
է ար տա հա նել է 1.8 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ7 գյուղմթերք և 
վե րամ շակ ված սնն դամ թե րք, ո րը կազ մում է այս կա տե գո րի այում Ռու-
սաս տա նի ներ մու ծումնե րի 4.3%-ը: 

Մի այն 2015 թվա կա նի ա ռա ջին ե րեք կի սա մյակ նե րում Ռու սաս տա նը 
Թուր քի այից ներ մու ծել է մո տա վո րա պես 750 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո-
ղութ յա մբ մի րգ ու բան ջա րե ղեն: Ներ մուծ վող մր գե րի մեջ գե րիշ խում են 
ցիտ րու սային մր գե րը̀ 135 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար և խա ղո ղը̀ 69 մի լի ոն ԱՄՆ 
դո լար: 

Ցիտրուսներ, 
135

Խաղող, 
69

Ելակ,
26.6

Կեռաս, 22.7

Դեղձ, 33

Ծիրան,
29

Խնձոր,
12.2

Թուրքիայից ներմուծվող միրգ, միլիոն ԱՄՆ դոլար, 
2015 թվականի հունվար-սեպտեմբեր 

 

Աղ բյուր՝ ՌԴի դաշ նային մաք սային ծա ռայու թյուն:

7ՌԴ-ի դաշնային մաքսային ծառայություն:
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 Թուր քի ան հան դի սա նում է նաև ա ռա ջա տար լո լիկ ներ մու ծո ղը Ռու-
սաս տա նում, նրան է բա ժին ընկ նում Ռու սաս տա նին մա տա կա րար վող 
տո մա տի մա ծու կի 50%-ը: 2015 թվա կա նին Թուր քի ան ռու սա կան շու կա է 
մա տա կա րա րել ա վե լի քան 290 հա զար տոն նա լո լիկ, ո րի ար ժե քը կազ-
մում է 280 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: 

Լոլիկ,
281

Դդմիկ,
14.5

Պղպեղ,
11.3

Սոխ,
17.2

Վարունգ, 
16.2

Բանջարեղենի ներմուծում Թուրքիայից, միլիոն 
ԱՄՆ դոլար, 2015 թվականի հունվար -սեպտեմբեր

 

Աղ բյուր՝ ՌԴի դաշ նային մաք սային ծա ռայու թյուն:

 Հա րկ է նշել, որ Թուր քի այից ներ մու ծումնե րը ա վե լա ցել են ա վե լի 
քան 30%-ով մի այն Ռու սաս տա նի կող մից եվ րո պա կան երկր նե րի նկատ-
մա մբ ար գե լք ներ սահ մա նե լուց հե տո: 

Այժմ ար գել քը վե րա բե րում է մր գե րին և բան ջա րե ղե նին, սա կայն 
քն նա րկ վում են նաև ար դյու նա բե րա կան ապ րա նք նե րի հնա րա վոր սահ-
մա նա փա կումնե րը: Թուր քի ան մա նա ծա գոր ծա կան ապ րա նք նե րի (2015 
թվա կա նի հուն վար-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին̀  290 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար), 
պլա ստ մա սե ի րե րի (2015 թվա կա նի հուն վար-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին̀  
166 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար) և շի նա րա րա կան նյու թե րի (2014 թվա կա նին̀  41 
մի լի ոն ԱՄՆ դո լար) մեծ մա տա կա րար է:

 Ճամ փոր դու թյան և զբո սա շր ջու թյան ո լոր տը Ռու սաս տա նի և Թուր-
քի այի մի ջև տն տե սա կան կա պե րի կար ևոր ո լո րտ է հան դի սա ցել: Հաշ-
վա րկ նե րի հա մա ձայն, ա մեն տա րի Թուր քի ա են այ ցե լում մո տա վո րա-
պես 4.5 մի լի ոն ռու սաս տան ցի զբո սա շր ջիկ ներ: Այս ո լոր տում Թուր քի այի 
տա րե կան ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րը կազ մում են մո տա վո րա պես 10 մի-
լի ա րդ ԱՄՆ դո լա ր8:

 Պատ ժա մի ջոց ներ Ուկ րաի նայի դեմ 

2015 թվա կա նի օ գոս տո սին ՌԴ կա ռա վա րու թյու նը հրա պա րա կեց 
այն երկր նե րի ընդ լայն ված ցու ցա կը, ո րոն ցից ար գել վում էր ներ մու ծու մը: 
8 Զբոսաշրջության դաշնային գործակալություն` Ռոստուրիզմ: 
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Նոր ցու ցա կում ընդ գրկ ված է ին Ալ բա նի ան, Իս լան դի ան և Մոն տե նեգ-
րոն: Հա տուկ ո րո շում էր ըն դուն վել Ուկ րաի նայի վե րա բե րյալ: Հայ տա-
րար վեց, որ ե թե եր կի րը վա վե րաց նի ա զատ առևտ րի ռե ժի մը ԵՄ-ի 
հետ, ա պա ԵՄ ա սո ցաց ման հա մա ձայ նագ րի տն տե սա կան մա սով 
Ուկ րաի նան կը նդգրկ վի Ռու սաս տա նի կող մից ար գել ված երկր նե րի 
շար քում: Հաշ վա րկ նե րի հա մա ձայն, Ուկ րաի նայի մուտ քը ԵՄ ա զատ 
առևտ րի գո տի կն շա նա կի 1.6 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լա րի կո րուստ Ռու սաս-
տա նի հա մար: Իսկ Ռու սաս տա նի պա տաս խա նը̀  իր շու կան Ուկ րաի-
նայի հա մար փա կե լը, կար ժե նա 600 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար մի այն 2016 
թվա կա նին: 

Այս պա հի դրու թյա մբ, թե´ Ուկ րաի նան և, հետ ևա բար, թե´ Ռու-
սաս տա նը հայ տա րա րել են ի րե նց վե րջ նա կան ո րո շումնե րը: 2016 
թվա կա նի հուն վա րի մե կից Ռու սաս տա նը փա կում է իր սահ ման նե րը 
նա խա պես սահ ման ված ուկ րաի նա կան ծա գում ու նե ցող մի շա րք ապ-
րա նք նե րի ներ մուծ ման հա մար: 

Այս ի րա վի ճա կին պատ րա ստ վե լով, եր կու կող մե րն էլ կր ճա տում 
է ին կախ վա ծու թյու նը մի մյան ցից: 2015 թվա կա նի հուն վար-սեպ տեմ-
բեր ա միս նե րի դրու թյա մբ, ներ մուծ վող գյու ղապ րա նք նե րի և վե րամ-
շակ ված սնն դամ թեր քի բաժ նում Ռու սաս տա նի ներ մու ծու մը կր ճատ-
վել է մի նչև 3.2% այս կա տե գո րի ա նե րում: Այ դու հան դե րձ, վեր ջե րս 
հայ տա րար ված ար գել քը վե րա բե րում է առևտ րի նշա նա կա լից ծա վալ-
նե րին: Մի այն 2015 թվա կա նի ա ռա ջին ե րեք ե ռամ սյակ նե րում Ուկ րաի-
նան ար տա հա նել է 20.5 մի լի ո նա տոն նա խո զի միս, 15.3 մի լի ոն տոն-
նա տա վա րի միս, 7 մի լի ոն տոն նա բան ջա րե ղեն, 874 հա զար տոն նա 
կաթ նա շոռ, 40 հա զար տոն նա կաթ և 20 հա զար տոն նա կա րագ: 

Սա ներ մուծ ման փո խա րին ման հս կայա կան հնա րա վո րու թյուն ներ 
է բա ցում այլ մա տա կա րար նե րի հա մար: 

Պատ ժա մի ջոց ներ դե պի Ե գիպ տոս զբո սա շր ջու թյան հա մար 

Ե գիպ տո սի Սի նայի թե րա կղ զում ռու սա կան ինք նա թի ռի ող բեր գա-
կան վթա րից հե տո Ռու սաս տա նը ո րո շեց դա դա րեց նել իր բո լոր ճամ-
փոր դա կան և զբո սա շր ջային հոս քե րը դե պի Ե գիպ տոս: Մի նչ դեռ վեր-
ջի նս հան դի սա ցել է երկ րո րդ (Թուր քի այից հե տո) ա մե նա շատ այ ցել վող 
զբո սա շր ջային ուղ ղու թյու նը ռուս նե րի հա մար: 2014 թվա կա նին Ե գիպ տո-
սի 2.5 մի լի ա րդ նե րգ նա զբո սա շր ջային ո լոր տի ա վե լի քան 3 մի լի ո նը 
կազ մել են որ պես զբո սա շր ջիկ ներ Ե գիպ տոս այ ցե լած ռուս նե րը9: Այս 
9 Բլումբերգ: 
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ո րո շու մը, ո րը հիմնա վոր վում էր ան վտան գու թյան նկա տա ռումնե րով, 
մեծ հար ված էր Ե գիպ տո սի զբո սա շր ջու թյան ո լոր տին: Սա կայն նվազ 
չէր դրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը նաև Ռու սաս տա նի հա մար: Ըստ 
Ճամ փոր դա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի ռու սա կան ա սո ցի ա ցի այի, չե-
ղյալ են հայ տա րար վել ա վե լի քան 140000 տուր փա թեթ ներ դե պի 
Ե գիպ տոս, ո րո նք ար դեն իսկ վա ճառ վել է ին գա լիք ար ձա կուրդ նե րի 
սե զո նի հա մար: 

Ն կա րա գր ված ներ մուծ ման փո խա րի նումնե րի հնա րա վո րու թյուն-
նե րը կա րող են նոր էջ բա ցել Հայաս տա նի հա մար: Թե պետ այս ո լոր-
տը խի ստ փո փո խա կան է և կախ ված է ոչ տն տե սա կան և ան կան խա-
տե սե լի քա ղա քա կան գոր ծոն նե րից, սա կայն ի րա վի ճա կին ա րագ ար-
ձա գան քը կա րող է ստեղ ծել և զար գաց նել ար տա հան ման մի ամ բո ղջ 
ո լո րտ: Շատ ա վե լի հե շտ է մուտք գոր ծել դի ֆի ցիտ ու նե ցող շու կա ներ: 
Մուտք գոր ծե լով շու կա, հայաս տա նյան ար տա հա նող նե րը կա րող են 
հե տա գայում ընդ լայ նել ի րե նց ներ կայու թյու նը: 

 ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
•	Դիֆիցիտ և մեծապես 

չբավարարված պահանջարկ 
•	Գնաճի մեծ ցուցանիշ և 

չհիմնավորված բարձր 
գնագոյացում, որը թույլ է տալիս 
մրցունակ լինել գնային առումով 

•	Դիֆիցիտի պատճառով չկան 
որակի խիստ պահանջներ 

 ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ
•	Պահանջում է անհապաղ 

արձագանք 
•	Շատ մեծ անորոշություն` 

քաղաքական գործոններով 
պայմանավորված 

•	Կարող է լինել կարճաժամկետ, 
եթե չկիրառվի մշակված 
ռազմավարություն 

3.3.2. Ծա ռայու թյուն նե րի ո լո րտ

 Ծա ռայու թյուն նե րի ար տա հա նու մը կայուն զար գա ցում է գրան-
ցում Հայաս տա նում: Ըստ Հա մաշ խար հային բան կի, 2014 թվա կա նին 
Հայաս տա նն ար տա հա նել է 1.6 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ 
ծա ռայու թյուն ներ: 2010 թվա կա նից ի վեր, ար տա հա նումնե րի ո լոր տը 
ա ճել է մի ջի նում տա րե կան 12%-ով: Հայաս տա նից ար տա հան վող ծա-
ռայու թյուն նե րի բաժ նում ա մե նա մեծ բա ժի նն ու նի զբո սա շր ջու թյու նը և 
ճամ փոր դու թյուն նե րի ո լոր տը: 
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Ծառայությունների արտահանում, միլիոն ԱՄՆ 
դոլար, 2014թ.

 

Աղ բյու րը̀ ՀԲ ՀԶՑ տվյալ նե րի բա զա 

Տրանսպորտ 
11%

Զբոսաշրջություն
60%

Շինարարություն
13%

ՏՀՏ ծառայություններ
8%

Այլ բիզնես 
ծառայություններ

3%

Այլ ծառայություններ
5%

Ծառայությունների արտահանման կառուցվածք, %, 2014թ.

 

Աղ բյու րը̀ ՄԱԱ ԶԽ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բա զա 

Զ բո սա շր ջու թյուն

 ՄԱԱ ԶԽ-ի վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն, 2014 թվա կա նին Հայաս-
տա նն ար տա հա նել է 980 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ ճամ-
փոր դա կան ծա ռայու թյուն ներ10, ին չը հան դի սա նում է 2013 թվա կա նի 
ցու ցա նի շի կրկ նա պա տի կը: 2014 թվա կա նին Հայաս տան այ ցե լած մի-
ջազ գային զբո սա շր ջիկ նե րի թի վը (ինչ պես սահ ման ված է ՄԱԿ ՀԶԿ-ի 
կող մից) կազ մել է մո տա վո րա պես 1.2 մի լի ո ն11:

10 Սահմանվել է որպես Հայաստանի ռեզիդենտ չհանդիսացող անձանց կողմից ձեռքբերված 
ապրանքներ և ծառայություններ: 
11 ՀՀ ԱՎԾ:
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Հայաստանի զբոսաշրջության ծառայությունների 
ոլորտ

Զբոսաշրջության ծառայություններից ստացված հավելյալ արժեք, միլիոն 
ԱՄՆ դոլար
Զբոսաշրջության ծառայությունների արտահանում, միլիոն ԱՄՆ դոլար

 

Աղ բյու րը̀ ԱՎԾ, ՄԱԱ ԶԽի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ բա զա, ՀԲ ՀԶՑի տվյալ նե րի 
բա զա 

Հայաս տա նի զբո սա շր ջու թյան ո լոր տի ա մե նաա րագ ա ճող ուղ ղու թյու-
նը Ռու սաս տա նից ժա մա նող զբո սա շր ջիկ նե րն են, իսկ այդ ուղ ղու թյու նը 
2010 թվա կա նից ի վեր ու նե ցել է 18% մի ջին տա րե կան աճ: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010 հունվ․-սեպտ․

2013 հունվ ․-սեպտ․

2015 հունվ․-սեպտ․

Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկներ, 2015 թվականի 
հունվար -սեպտեմբեր

Ռուսաստան Այլ ԱՊՀ Իրան ԱՄՆ Վրաստան ԵՄ Այլ  

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ԱՎԾ 

Ի լրումն, ԱՎԾ-ի վեր ջին ու սումնա սի րու թյան հա մա ձայն, ե թե էթ նիկ 
հայե րի այ ցե րը̀  որ պես զբո սա շր ջիկ ներ, ա պա Հայաս տան ժա մա նումնե-
րի մեջ ա մե նա մեծ խում բը կազ մում են Ռու սաս տա նի քա ղա քա ցի ու թյուն 
ու նե ցող այ ցե լու նե րը: 



51

Հայաստան
50%

Ռուսաստան
22%

Իրան
8%

Վրաստան
6%

Այլ 
14%

Հայաստան ժամանումները` ըստ 
քաղաքացիության, 2015 թվականի հունվար -

սեպտեմբեր 

 

Աղ բյու րը̀ ՀՀ ԱՎԾ

Զ բո սա շր ջու թյան ո լոր տի զար գաց ման հե ռան կար նե րը բա վա կա նին 
խոս տումնա լից են ԵՏՄ-ի շր ջա նա կում: Ռու սաս տա նից բա ցի, ԵՏՄ այլ 
երկր նե րից դե պի Հայաս տան զբո սա շր ջային հոս քե րը գո րծ նա կա նում 
հա վա սար են զրոյի: Զբո սա շր ջու թյան ա ճը այդ երկր նե րից կա րող են 
զգա լի ո րեն խթա նել մի քա նի գոր ծոն ներ. 

− Ե րկ րի բրեն դին գի աճ` Հայաս տա նի կող մից պար զա պես ԵՏՄ 
մուտք գոր ծե լու շնոր հիվ: Այժմ, երբ Հայաս տա նը գտն վում է նույն 
տն տե սա կան գո տում, ԵՏՄ այլ երկր նե րի շատ քա ղա քա ցի նե րի հա-
մար Հայաս տա նը ա վե լի ըն դու նե լի կլի նի հո գե բա նո րեն և նրա նք 
ա վե լի հեշ տու թյա մբ կճամ փոր դեն դե պի Հայաս տան: 

− Բիզ նես գոր ծու նե ու թյան ա ճը կմե ծաց նի գոր ծա րար ուղ ևո րու թյուն-
նե րը ԵՏՄ երկր նե րում, ին չը կհան գեց նի նաև հա նգս տի և ժա ման-
ցի զբո սա շր ջու թյան: 

− Ներ կա աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը, Ռու սաս տա նի լար ված 
հա րա բե րու թյուն նե րը ԵՄ-ի, Թուր քի այի և Ե գիպ տո սի հետ, մե ծա-
պես ազ դել է այդ երկ րի ար տագ նա զբո սա շր ջու թյան վրա: Մյուս 
մատ չե լի ուղ ղու թյուն նե րը աշ խար հագ րո րեն շատ ա վե լի հե ռու են և 
շատ ա վե լի թա նկ ար ժեն: Սա լավ ժա մա նակ է Հայաս տա նի հա մար̀  
Ռու սաս տա նի պո տեն ցի ա լը Հայաս տա նի նե րգ նա զբո սա շրջու թյան 
հա մար նվա ճե լու ա ռու մով: 
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•	Ղազախստանից, Բելառուսից և 
Ղրղզստանի հանրապետությունից 
ներգնա զբոսաշրջության 
չօգտագործված պոտենցիալ 

•	Ճգնաժամ Ռուսաստանի 
արտագնա զբոսաշրջության 
շուկայում, որը գործնականում 
փակել է սահմանները իր 
ամենատարածված և մատչելի 
ուղղություններով 

•	Բուռն ծաղկում ապրող 
զբոսաշրջության ոլորտ 

•	Շուկայում նիշերի զարգացում` 
կրոնական, արկածային 
և տարածա-շրջանային 
զբոսաշրջություն

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

•	Բավականին թանկ ավիատոմսեր
•	Առաջարկների սահմանափակ 

դիվերսիֆիկացիա, չկա ծովային 
հանգստի հնարավորություն 

 Հայաս տա նի ա մե նա ժա մա նա կա կից և ա րագ ա ճող ո լո րտ նե րից մե-
կը ՏՀՏ ո լո րտն է, ո րը շատ հե ռու է հա գեց ված լի նե լուց, քա նի որ այն գոր-
ծում է գլո բալ շու կայում և չու նի ՏՀՏ ծա ռայու թյուն նե րի ար տա հա նու մը 
սահ մա նա փա կող ֆի զի կա կան սահ ման ներ: 

2014 թվա կա նի դրու թյա մբ, այս ո լոր տից ար տա հա նումնե րը կազ մել 
են 180 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, ո րը ար տա հան վող ընդ հա նուր ծա ռայու թյուն-
նե րի 11% է և իր մա սշ տա բով հա մե մա տե լի է կո նյա կի ար տա հան ման 
հետ: Այս ո լոր տի ար տա հա նումնե րի ա ռյու ծի բա ժի նն ընկ նում է ԱՄՆ-ին 
և Հյու սի սային Ա մե րի կային: 

 

13.5
10.8 9.9 10.7 11.1

0

5

10

15

20

25

30

0.0
20.0
40.0
60.0
80.0

100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
200.0

2010 2011 2012 2013 2014

ՏՀՏ ծառայությունների արտահանում

ՏՀՏ ծառայությունների արտահանում (ծառայությունների 
արտահանման %, վճար․հաշվ․)
ՏՀՏ ծառայությունների արտահանում, մլն ԱՄՆ դոլ․

 
Աղ բյու րը̀ ՀԲ ՀԶՑի տվյալ նե րի բա զա 
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ԱՄՆ և
Հյոսիսային
Ամերիկա

79%

Եվրոպա
10%

Ռուսաստան և 
ԱՊՀ երկրներ 

8%

ՏՀՏ ծառայությունների արտահանման կառուցվածք, 
2014 թվական

Այլ
3%

 

Աղ բյու րը̀ « Հայաս տա նում տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի 
ո լոր տի հե տա զո տու թյուն, 2014 թվա կան», Ձեռ նար կու թյուն նե րի ին կու բա տոր հիմ նա
դրամ, 2014 թվա կան 

Ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով, նոր շու կայի հնա րա վո րու-
թյուն նե րի դեպ քում տե ղա կան ըն կե րու թյուն նե րը գոյու թյուն ու նե ցող 
աշ խա տու ժով կա րող են ա րա գո րեն ընդ լայն վել մի քա նի ան գամ: Այ-
նուա մե նայ նիվ, Հայաս տա նն ու ժեղ մր ցակ ցու թյան մեջ է ԵՏՄ-ի այլ 
երկր նե րի հետ: ԵՏՄ բո լոր ան դամ երկր նե րը ՏՀՏ ծա ռայու թյուն ներ 
մեծ ար տա հա նող ներ են: 2014 թվա կա նի դրու թյա մբ Բե լա ռու սը ար-
տա հա նել է 1.6 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար, Ղա զա խս տա նը̀  0.6 մի լի ա րդ 
ԱՄՆ դո լար, Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը̀  0.3 մի լի ա րդ ԱՄՆ 
դո լար և Ռու սաս տա նը̀  21.2 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժո ղու թյա մբ ծա-
ռայու թյուն ներ: Ռու սաս տա նը և Բե լա ռու սը հան դի սա նում են ՏՏ բա-
վա կա նին մեծ ար տա պատ վիր ման շու կա ներ: Այս հա մա տե քս տում 
Հայաս տա նի ռազ մա վա րու թյու նը պե տք է լի նի. 

− կե նտ րո նա նալ ապ րան քի մշակ ման, այլ ոչ ար տա պատ վիր ման 
վրա, 

− ակ տի վո րեն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ ԵՏՄ երկր նե րի նո րաս տե ղծ 
ո լո րտ նե րում, դառ նալ տեխ նո լո գի ա կան կլաս տե րի մա սը,

−  սե րտ կա պեր հաս տա տել տեխ նո լո գի ա կան ո լոր տի ֆի նան սա վոր-
ման աղ բյուր նե րի հետ,

−  դի տար կել տեխ նո լո գի այի և գի տե լի քի փո խա նց ման հնա րա վո-
րութ յուն նե րը այլ ԵՏՄ երկր նե րում, 

− դի տար կել ա ռա ջա տար նա խա ձեռ նու թյուն ներ̀  մի աս նա կան էլ.կա-
ռա վար ման հա մա կար գեր ստեղ ծե լու հա մար: 
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•	ՏՏ ծառայությունների հսկայական 
չօգտագործված շուկա ոլորտի 
տեղական մեծ ընկերությունների 
համար

•	Գործընկերության և ենթակապա-
լառուական պայմանագրերի 
հնարավորություններ 

•	Կապեր հաստատել ֆինանսա- 
վորման աղբյուրների հետ

•	ՏՀՏ ծառայություններ պետական 
հատվածում 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

•	Ուժեղ մրցակցություն
•	Հնարավոր քանակական 

սահմանափակումներ 
հայաստանյան ՏՏ աշխատուժի 
համար̀  մեծածավալ նոր 
պատվերների դեպքում 

3.3.3. Պետական գնումների ոլորտ

Ե ՏՄ երկր նե րի պե տա կան գնումնե րի ո լոր տի ա զատ հա սա նե լիութ-
յու նը այս տն տե սա կան ին տեգ րա ցի այի հս կայա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րից մե կն է: Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան շր ջա նա կում 
հայաս տա նյան մա տա կա րար նե րը հա վա սար հնա րա վո րու թյուն ու նեն 
մաս նակ ցե լու պե տա կան գնումնե րի մր ցույթ նե րին և ծա նու ցումնե րին: 
Հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րից բա ցի, ԵՏՄ երկր նե րի ար տադ րող-
նե րն ու նեն բա րեն պա ստ պայ ման ներ. ԵՏՄ ար տադ րող նե րին կշ նո րհ վի 
15% գնային տար բե րու թյուն̀  մի ջազ գային մա տա կա րար նե րի հետ հա մե-
մա տած (մնա ցած այլ հա վա սար պայ ման նե րի դեպ քում): 

Ի լրումն, ԵՏՄ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նում զգա լի ո րեն բա րձր 
է հո վա նա վոր չու թյան մա կար դա կը և այն մե ծա պես նպա տա կաուղղ ված 
է ի շահ իր սե փա կան ար տադ րող նե րի: Այս պես օ րի նակ, ՌԴ կա ռա վա-
րու թյու նը եր կար քն նար կումներ է ան ց կաց րել Ռու սաս տա նի պե տա կան 
գնումնե րի ո լոր տում մի ջազ գային ծագ ման ապ րա նք նե րը և ծա ռայու թյուն-
նե րը զգա լի ո րեն սահ մա նա փա կե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի հար ցով: Հե նց 
վեր ջե րս ռու սա կան կա ռա վա րու թյու նը հայ տա րա րեց, որ Ռու սաս տա նում 
դե ղա մի ջոց նե րի մեծ պե տա կան մր ցույ թի (ա վե լի քան 100 ա նուն) մաս-
նակ ցու թյան մի ջազ գային մա տա կա րար նե րի հայ տե րը կմե րժ վեն, ե թե 
դրան ցում ընդ գրկ ված չեն լի նի առն վա զն եր կու ա ռա ջար կու թյուն ԵՏՄ 
ար տադ րող նե րից: 

ՌԴ տն տե սա կան զար գաց ման նա խա րա րու թյան հա մա ձայն, մի այն 
Ռու սաս տա նում պե տու թյու նը գնել է 666.4 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար-
ժո ղու թյա մբ ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ, ո րո նց 48%-ը ծա խս վել է 
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շի նա րա րա կան աշ խա տա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու վրա: 
Թե պետ ԵՏՄ-ում առ կա են հս կայա կան պե տա կան գնումներ և բազ մա-
թիվ գրա վիչ հնա րա վո րու թյուն ներ, սա կայն կան ո րոշ մար տահ րա վեր-
ներ և խն դիր ներ, ո րո նք պե տք է լու ծել, որ պես զի տե ղա կան ար տադ-
րող նե րը կա րո ղա նան մուտք գոր ծել շու կա: Ներ կա պա հին ա ռա ջին և 
ա մե նա կարևոր հար ցը վե րա բե րում է է լե կտ րո նային ստո րագ րու թյա նը, 
ո րի շնոր հիվ հայաս տա նյան ար տադ րող նե րը ի վի ճա կի կլի նեն մաս նակ-
ցել է լե կտ րո նային գնումնե րին ԵՏՄ այլ երկր նե րում: ՀՀ տն տե սա կան 
մր ցակ ցու թյան պա շտ պա նու թյան պե տա կան հա նձ նա ժո ղո վը հայ տա րա-
րել է, որ այժմ այն բա նակ ցում է ԵՏՄ պաշ տո նյա նե րի հետ այդ հար ցը 
լու ծե լու հա մար: 

Ի լրումն, հա ճախ պե տա կան գնումնե րի մր ցույթ նե րում ընդ գրկ ված է 
տվյալ շու կայում առն վա զն ե րեք տար վա փոր ձի պա հան ջը̀  ապ րա նք նե-
րի կամ ծա ռայու թյուն նե րի գնումնե րի հրա վեր նե րին մաս նակ ցե լու ի րա-
վունք ու նե նա լու հա մար: 

Պե տա կան գնումնե րի ո լոր տի բա րձր մա կար դա կի կո ռուպ ցի ան մեկ 
այլ խո չըն դոտ է հայաս տա նյան ՓՄՁ-ե րի կող մից այդ շու կա մուտք գոր-
ծե լը դի տար կե լու հա մար: 

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

•	Հսկայական շուկա
•	Մասնակցության հավասար 

հնարավորություններ ԵՏՄ-ում 
•	Հովանավորչություն ԵՏՄ 

մատակարարումների հարցում

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

•	Կանոնակարգման ենթակա մի 
քանի հարցեր

•	Մեծածավալ մրցույթների 
հայտարարություններ, բայց 
դրանք նախատեսված չեն ՓՄՁ 
մատակարարների համար

•	Բարձր կոռուպցիա

3.4. Ռազ մա վա րա կան հո րի զոն 3
Տն տե սու թյան եր կա րա ժամ կետ ա ճի և ար դի ա կա նաց ման հա մար 

ակն կալ վող խթա նիչ ու ժե րի ա մե նա կար ևոր ռազ մա վա րա կան հնա րա-
վո րու թյուն նե րը դա սա կա րգ ված են Ռազ մա վա րա կան հո րի զոն 3-ում: 
Աշ խա տա նք նե րը կապ ված են ա վե լի եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րի 
հետ, վե րա բե րում են ոչ թե պա հա նջ վող գոր ծո ղու թյուն նե րին և ար-
տադ րա կան ծախ սե րին, այլ ար դյունք նե րին: 

Ա կն կալ վում է, որ ա ռա ջին և երկ րո րդ ռազ մա վա րա կան հո րի զոն նե-
րում նկա րա գր ված հնա րա վո րու թյուն նե րը հի մք են ստեղ ծե լու եր րո րդ 
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ռազ մա վա րա կան հո րի զո նում ա վե լի ար դի ա կան տն տե սա կան զար գաց-
ման փու լի հա մար: 

Այս հո րի զո նում զար գաց ման եր կու հիմնա կան ու ղի նե րն են. 
− Հայաս տա նը̀  որ պես ԵՏՄ տն տե սա կան կա մուրջ 
− Հայաս տա նը̀  որ պես « գոր ծառ նա կան գրա սե նյակ» ԵՏՄ բիզ նես 

գոր ծու նե ու թյան հա մար 

Տա րա ծք ներ եր րո րդ հո րի զո նի ռազ մա վա րու թյան հա ջո ղու-
թյան հա մար 

 ¾Նո րաց ված հա րա բե րու թյուն ներ ԵՄ-ի հետ 
Դեկ տեմ բե րի 7-ին Հայաս տա նը և ԵՄ սկ սե ցին բա նակ ցու թյուն-

նե րի նոր փուլ: Բա նակ ցու թյուն ներ շա րու նա կե լը այն բա նից հե տո, 
երբ Հայաս տա նը մեր ժեց ստո րագ րել Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր 
ԵՄ-ի հետ, հա մար վում է ան սպա սե լի և շատ « փա փուկ» քա ղա քա-
կա նու թյուն Հայաս տա նի նկատ մա մբ: Քա ղա քա կան փոր ձա գետ նե-
րի կար ծիք նե րի հա մա ձայն, Հայաս տա նն ու նի այս նոր պո տեն ցի ալ 
գոր ծըն կե րու թյան հա մար բա րեն պա ստ պայ ման ներ բա նակ ցե լու բա-
ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն: ԵՄ-Հայաս տան գոր ծըն կե րու թյան և հա-
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րին (1999թ) փո խա րի նող նոր փաս-
տա թուղ թը մշա կե լիս ընդ գրկ վե լու են ԵՏՄ ան դա մակ ցու թյան հետ 
կապ ված Հայաս տա նի նոր պար տա վո րու թյուն նե րը: 

Ե թե Հայաս տա նի դի վա նա գի տու թյու նը հա ջո ղու թյան հաս նի 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան ար դյու նա վետ պայ ման ներ մշա կե լիս և 
բա նակ ցե լիս, ին չը բա վա կա նին ի րա տե սա կան ու ի րա գոր ծե լի է ներ-
կա պայ ման նե րում, ա պա Հայաս տա նը կա րող է շա հել̀  նախ որ պես 
ԵՄ գոր ծըն կեր, որն ու նի հա տուկ պայ ման ներ ԵՏՄ-ում և երկ րո րդ̀  
կա րող է դե րա կա տա րում ու նե նալ ԵՄ-ԵՏՄ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

 ¾ Հա մա գոր ծակ ցու թյան խի ստ շա հա գրգռ վա ծու թյուն Ի րա նի 
կող մից 
Աշ խար հի ա ռա ջա տար երկր նե րի կող մից կի րառ վող լուրջ քա ղա-

քա կան ու տն տե սա կան պատ ժա մի ջոց ներ ու նե ցող Ի րա նը նշա նա կա-
լից կեր պով մե ծաց րել է իր հե տա քրք րու թյու նը Հայաս տա նի նկատ-
մա մբ: Մի նչ այժմ գոր ծըն կե րու թյան հիմնա կան տի րույ թում ե ղել են 
ի րա կա նաց վող լայ նա մա սշ տաբ նա խագ ծե րը կամ են թա կա ռուց ված-
քային պո տեն ցի ալ նա խագ ծե րը և, մաս նա վո րա պես, է ներ գե տիկ 
ո լոր տը: Ի լրումն, Ի րա նը հան դի սա նում է Հայաս տա նի ա մե նա մեծ 
առևտ րային գոր ծըն կե րը, հատ կա պես գյուղմ թեր քի մա սով: ԵՏՄ-ին 
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Հայաս տա նի ան դա մակ ցե լուց հե տո աշ խու ժա ցել են հա մա գոր ծակ-
ցու թյան շր ջա նա կն ընդ լայ նե լու քն նար կումնե րը: Հնա րա վոր գոր ծըն-
կե րու թյան մա սին բա նակ ցու թյուն ներ են վար վում թե´ պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի և թե  ́բիզ նես նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի մա կար դակ-
նե րում: Հայաս տա նը̀  որ պես « շու կա նե րի դար պաս», կա րող է դե րա-
կա տա րում ու նե նալ եր կու ուղ ղու թյուն նե րով` ԵՄ-ի և ԵՏՄ-ի կող մից 
առևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ի րա նա կան հս կայա կան շու կայում և 
Ի րա նի կող մից առևտ րային գոր ծու նե ու թյուն ԵՏՄ շու կայում: Ի րա նը 
բազ մի ցս հայ տա րա րել է ԵՏՄ-ի հետ բիզ նես հա րա բե րու թյուն նե րն 
ընդ լայ նե լու իր նշա նա կա լից հե տա քրք րու թյան ու մտադ րու թյուն նե րի 
մա սին: 

Այս հե ռան կա րի ա ռու մով ո րո շա կի ո րեն ա ռա նձ նա նում են մի քա-
նի ո լո րտ ներ̀  շի նա րա րա կան նյու թեր, քի մի ա կան ապ րա նք ներ, գյու-
ղա տն տե սա կան ապ րա նք ներ և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյուն: 

Գոր ծըն կե րու թյան հնա րա վոր ձևա չա փե րն ընդ գր կում են, բայց 
չեն սահ մա նա փակ վում ի րա նա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ այն պի սի 
հա մա տեղ ձեռ նար կու թյուն նե րի ստեղ ծե լով, ո րո նց ար տադ րա կան 
շղ թայի վեր ջին օ ղակ նե րը գտն վում են Հայաս տա նում, ապ րա նք-
ներ վե րաար տա հա նե լով ու Հայաս տա նում վա ճառ քի գրա սե նյակ ներ 
հիմնե լով: 

Ի րա նի հետ տն տե սա կան կա պե րի ամ րա պնդ ման պո տեն ցի ա լը 
չա փա զա նց մեծ նշա նա կու թյուն ու նի Հայաս տա նի հա մար: Հա մա-
գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նաց ման հա մար խի ստ կար ևոր է ա րա գո րեն 
ստեղ ծել ան հրա ժե շտ են թա կա ռուց ված քը, օ րի նակ` ա զատ առևտ րի 
գո տի ներ Ի րա նի հետ: 

 ¾ Ի նս տի տու ցի ո նալ զար գաց ման հա մե մա տա բար բա րձր մա կար դակ 
Որ պես պո տեն ցի ալ բիզ նես գոր ծըն կեր, Հայաս տա նը̀  ԵՏՄ այլ 

ան դամնե րի հետ հա մե մա տած, ու նի բազ մա թիվ մր ցակ ցային ա ռա-
վե լու թյուն ներ, ո րոն ցից ա մե նա կար ևո րը ինս տի տու ցի ո նալ ո լոր տում 
տպա վո րիչ ձե ռք բե րումնե րն են` ի հա մե մա տատ այլ ԵՏՄ երկր նե րի: 
Այդ երկր նե րի շար քում Հայաս տա նն ա ռա նձ նա նում է նրա նով, որ 
ունի կո ռուպ ցի այի ըն կալ ման, ինչ պես նաև գոր ծա րա րու թյա մբ զբաղ-
վե լու դյու րի նու թյան ա վե լի լավ ցու ցա նիշ ներ: 
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94րդ
119րդ 126րդ 136րդ 136րդ

Դասակարգում` ըստ 
կոռուպցիայի ընկալման 

ինդեքսի, 136 երկրներ, 2014թ.
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Դասակարգում` ըստ Բիզնեսը 
վարելու դյուրինության
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Աղ բյու րը̀ Թրա նս փա րեն սի ին թեր նեյշնլ, Հա մաշ խար հային բա նկ 
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Հայաստան Ղազախստան Ղրղզստան Ռուսաստան

Համաշխարհային մրցունակության 
ինդեքս, 2015 -2016թթ.

 

Աղ բյու րը̀ Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րում 
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Հա մաշ խար հային մր ցու նա կու թյան ին դե քս, 2015-2016թթ., ըստ 
են թաին դե քս նե րի 

Հայաս տան Ղա զա խս-
տան

Ղրղզս-
տան

Ռու սաս-
տան

1-ին հե նա սյուն. Հաս տա տու-
թյուն ներ 

76 50 115 100

2-րդ հե նա սյուն. Են թա կա ռուց-
վա ծք

82 58 114 35

3-րդ հե նա սյուն. Մակ րո տն տե-
սա կան մի ջա վայր

72 25 80 40

4-րդ հե նա սյուն. Ա ռող ջա պա հու-
թյուն և տար րա կան կր թու թյուն 

95 93 98 56

5-րդ հե նա սյուն. Բա րձ րա գույն 
կր թու թյուն և վե րա պատ րաս-

տում 

72 60 80 38

6-րդ հե նա սյուն. Ապ րան քային 
շու կայի ար դյու նա վե տու թյուն

50 49 81 92

7-րդ հե նա սյուն. Աշ խա տա շու-
կայի ար դյու նա վե տու թյուն

58 18 88 50

8-րդ հե նա սյուն. Ֆի նան սա կան 
շու կայի զար գա ցում

94 91 102 95

9-րդ հե նա սյուն. Տեխ նո լո գի ա-
կան պատ րա ստ վա ծու թյուն

75 61 95 60

10-րդ հե նա սյուն. Շու կայի մե-
ծու թյուն

116 46 118 6

11-րդ հե նա սյուն. Բիզ նե սի ար-
դի ա կա նա ցում

97 79 118 80

12-րդ հե նա սյուն. Նո րա րա րու-
թյուն

107 72 125 68

Աղ բյու րը̀ Հա մաշ խար հային տն տե սա կան ֆո րում 

Վեր լու ծու թյան հա մա ձայն, Հայաս տա նի դեպ քում ԵՏՄ-ի հա մար 
« մուտ քի դար պաս» դառ նա լու հնա րա վո րու թյու նը բա վա կա նին գրա վիչ 
է: Նման կա մուրջ դառ նա լու և եր րո րդ երկր նե րի ԵՏՄ մուտ քը հեշ տաց-
նե լու հիմնա կան ձևե րը կա րող են լի նել. 
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 Հայաստանը` որպես
 ԵՏՄ տնտեսական

կամուրջ

 Հայաստանը` որպես
 «գլխամասային

 գրասենյակ» ԵՏՄ-ի
 համար

 ¾ Վերաարտահանել/վե րա մշա կել
 ¾ Վաճառքի ներկայացուցիչներ 
 ¾ Մասերի արտադրություն/ հա-
վա քում 

 ¾ ՀևԶ կենտրոններ/հե տա զո տա-
կան կենտ րոն
 ¾ Ֆինանսական և իրա վա կան 
ծա  ռայություն ներ մա տու ցող/օֆ-
շոր

Ներ կայաց ված ռազ մա վա րա կան հո րի զոն նե րը Հայաս տա նի զար-
գաց ման հնա րա վոր սցե նար ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ են ԵՏՄ-ում: 
Այ նուա մե նայ նիվ, դրա նք տար բե րակ ներ չեն, ո րո նք պար զա պես տր-
վում են երկ րին: Տն տե սա կան մի ու թյան ան դա մակ ցութ յու նը կա րող է 
հա կա ռակ ազ դե ցու թյունն ու նե նալ, ե թե տն տե սութ յու նը չկա րո ղա նա 
ա րա գո րեն կա ռու ցել ըն թա ցիկ հնա րա վո րութ յուն նե րը օգ տա գոր ծե լու 
հա մար ան հրա ժե շտ են թա կա ռուց վա ծք կամ ե թե այս նոր տն տե սա կան 
ի րա կա նու թյան մեջ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րը չկա րո ղա նան 
կան խա տե սել և մեղ մաց նել երկ րի ռիս կե րը և մար տահ րա վեր նե րը: 
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Գ ԼՈՒԽ 4. ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ 

ՄՈՒՏՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 Սույն վար ժու թյան մի ջո ցով փո րձ է ար վում ներ կայաց նել ա վե լի մեծ 
շու կա և ռե սուրս ներ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյա նն ին տե գր ման գոր ծըն-
թա ցի ազ դե ցու թյան պատ կե րը երկ րի զար գաց ման վրա:  Մո տե ցումն այն 
է, որ ին տե գր ման հա մար կար ևոր է ոչ մի այն այն, թե որ եր կի րը որ տեղ 
է ին տե գր վում, այլ այն, թե ինչ պես է կա ռա վար վում այդ ին տեգրու մը: 
Ու սումնա սի րու թյան նպա տա կն է հիմնա վո րել, որ Եվ րա սի ա կան տն տե-
սա կան մի ու թյա նն (Ե Ա ՏՄ) ին տեգ րու մը̀  լավ կա ռա վար ման դեպ քում, 
կա րող է բա րե հա ջող լի նել այն երկր նե րի հա մար, ո րոն ցից կա զմված 
է այդ մի ու թյու նը, ճի շտ այն պես, ինչ պես ԵՄ ին տեգ րու մը բա րե հա ջող 
էր թե́  Բալ թյան պե տու թյուն նե րի և թե́  Ար ևե լյան Եվ րո պայի պե տութ-
յուն նե րի հա մար: 

ԵՄ ընդ լայ նում և ԵՄ մի աս նա կան շու կա 

 Մի նչ այժմ 2004 թվա կա նին Եվ րո պա կան Մի ու թյան ընդ լայ նու մը 
Եվ րո պա կան Մի ու թյան (ԵՄ) մի ակ ա մե նա մեծ ընդ լայ նումն էր̀  տա րա-
ծու թյան, պե տու թյուն նե րի քա նա կի և բնակ չու թյան թվի ա ռու մով, սա-
կայն, այն ա մե նա մե ծը չէր հա մա խա ռն ներ քին ար տադ րան քի ա ռու մով: 
Նշ ված ին տեգ րու մը տե ղի ու նե ցավ 2004 թվա կա նի մայի սի 1-ին: 

 Մի ա ժա մա նա կյա ան դա մակ ցու թյու նը ընդ գր կում էր ստո րև նշ ված 
երկր նե րը, ո րո նց եր բե մն ան վա նում են «Ա10» երկր ներ.

 Կիպ րոս, Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն, Էս տո նի ա, Հուն գա րի ա, 
Լատ վի ա, Լիտ վա, Մալ թա, Լե հաս տան, Սլո վա կի ա և Սլո վե նի ա: Դրան-
ցից յո թը գտն վում է ին նախ կին Ար ևե լյան բլո կի (ո րից ե րե քը̀  նախ կին 
Խո րհր դային Մի ու թյու նից է ին, իսկ չոր սը̀  Վի շեգ րադ խմ բի ան դամներ 
է ին), մե կը̀  նախ կին Հա րա վս լա վի այի կազ մում (եր բե մն դրա նց մի ա սին 
ան վա նում են «Ա8» երկր ներ), իսկ մնա ցած եր կու սը Մի ջե րկ րա կան ծո-
վի կղ զի նե րն է ին և նախ կին բրի տա նա կան գա ղութ ներ: 

Ը նդ լայն ման նույն ա լի քի վրա էր նաև 2007 թվա կա նին Բուլ ղա րի այի 
և Ռու մի նի այի ան դա մակ ցու թյու նը, ո րո նք չկա րո ղա ցան մի ա նալ 2004 
թվա կա նին, բայց Հա նձ նա ժո ղո վի հա մա ձայն, հան դի սա նում են հին գե-
րո րդ ընդ լայն ման մաս: 
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 Մեր նպա տակ նե րի հա մար ու սումնա սի րե լու ենք Բալ թյան ե րեք պե-
տու թյուն նե րի (նախ կին ԽՍՀՄ պե տու թյուն ներ), Ար ևե լյան Եվ րո պայի 
ե րեք երկր նե րի և մեկ Բալ կա նյան երկ րի ան ցած ու ղին̀  2004 թվա կա նին 
ԵՄ-ին ան դա մակ ցու թյու նից մի նչև մեր օ րե րը: 

 Բո լոր յոթ երկր նե րի մեկ շն չին ընկ նող ՀՆԱ-ի պա րզ վեր լու ծու թյու նը 
ցույց է տա լիս հետ ևյալ պատ կե րը.

Երկր ներ 2004թ. 2014թ. Աճ (%)

Էս տո նի ա 14628 26902 83.37

Լատ վի ա 12505 22823 82.51

Լիտ վա 13255 26746 101.78

Հուն գա րի ա 16466 24709 50.06

Չե խի այի Հան րա պե տու թյուն 20970 30366 44.80

Լե հաս տա ն 13054 24430 87.14

Ս լո վե նի ա 22693 29969 32.06

Տ վյալ նե րի աղ բյու րը̀ ՏԶՀԿ
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 Վեր ջին տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում այս ցու ցա կի յու րա քան չյուր 
պե տու թյու նում գրա նց վել է մեկ շն չին ընկ նող ՀՆԱ-ի 32-101 տո կո սա-
նոց աճ, նշա նա կա լից աճ` շնոր հիվ այն նոր տն տե սա կան մի ջա վայ րի, 
ո րում հայտն վե ցին այդ երկր նե րը: 

 Դա բա ցա տր վում է Մի աս նա կան շու կայի փի լի սո փայու թյա մբ, 
ո րի հա մա ձայն այն ներ քին սահ ման ներ կամ այլ կար գա վո րող խո չըն-
դոտ ներ չու նե ցող մեկ տա րա ծք է ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի 
ա զատ տե ղա շար ժի հա մար: Գոր ծող մի աս նա կան շու կան խթա նում է 
մր ցակ ցու թյու նը և առև տու րը, բա րե լա վում է ար դյու նա վե տու թյու նը, 
բա րձ րաց նում է ո րա կը և օգ նում ի ջեց նել գնե րը: Դա ա ռա ջաց նում է 
տն տե սա կան աճ և հեշ տաց նում բիզ նես նե րի և սպա ռող նե րի ա ռօ րյա 
կյան քը: 

Այդ երկր նե րը շա հե ցին Ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի հա մար 
մի աս նա կան շու կայի հայե ցա կար գից, որն, ընդ հա նուր առ մա մբ, ա ռա-
ջար կում է.

 Բիզ նես նե րին` 
•	 ա վե լի քան 500 մի լի ոն սպա ռող ներ ու նե ցող « ներ քին շու կա» 

նրա նց ապ րա նք նե րի հա մար 
•	 ա վե լի հե շտ հա սա նե լի ու թյուն ա վե լի շատ թվով մա տա կա րար-

նե րի և սպա ռող նե րի հա մար 
•	 ա վե լի ցա ծր ինք նար ժեք 
•	 ա վե լի մեծ կո մեր ցի ոն հնա րա վո րու թյուն ներ 
•	 մեկ այլ երկ րում ըն կե րու թյուն ստեղ ծե լու ա զա տու թյուն 
•	 ծա ռայու թյուն ներ տրա մադ րե լու կամ ստա նա լու ա զա տու թյուն 

այն երկ րում, որ տեղ չի հիմնա դր վել ըն կե րու թյու նը կամ որ տեղ 
չի գտն վում սպա ռո ղը: 

 Քա ղա քա ցի նե րին` 
•	 մր ցակ ցային գներ 
•	 ա վե լի շատ նո րա րա րու թյուն և ա վե լի ա րագ տեխ նո լո գի ա կան 

զար գա ցումներ 
•	 ա նվ տան գու թյան և բնա պահ պա նա կան ա վե լի բա րձր չա փա նիշ ներ:

 Այդ բո լո րին գու մար վում է աշ խա տող նե րի և կա պի տա լի ա զատ 
տե ղա շար ժը: 

 Մի նչ այժմ մի ակ տար բե րու թյու նը այն է, որ Ե Ա ՏՄ-ում բա ցա-
կայում է հիմնա կան մի աս նա կան ար ժույ թը̀  ի տար բե րու թյուն ԵՄ-ում 
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առ կա եվ րոյի: Այ դու հան դե րձ, նույ նի սկ այս դեպ քում հա ման ման 
պատ կեր գոյու թյուն ու նի այն պի սի կար ևոր երկ րի ա ռու մով, ինչ պի-
սին է Միաց յալ թա գա վո րու թյուն, ո րը հան դի սա նա լով ԵՄ ան դամ և 
ԵՄ մի աս նա կան շու կայի մաս նա կից, դե ռևս գոր ծա ծում է իր սե փա-
կան ար ժույ թը̀  ֆուն տը: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյուն 

 Կա րճ ա սած,  վե րը հի շա տակ ված բո լոր բա ղադ րիչ նե րը առ կա են 
նաև Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյու նում: Հետ ևա բար, կա րող 
ենք են թադ րել, որ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան կազ մա վոր-
ման և զար գաց ման ընդ հա նուր գոր ծըն թա ցը իր է ու թյա մբ շատ նման 
է այն գոր ծըն թա ցին, ո րի մի ջով ան ցել է Եվ րո պա կան Մի ու թյու նը, 
իսկ ԵՏՄ տն տե սու թյան ու շու կայի գոր ծի քա կազ մը և շար ժիչ ու ժե րը, 
ըստ է ու թյան, շատ չեն տար բեր վում ԵՄ-ի գոր ծի քա կազ մից և շար ժիչ 
ու ժե րից: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյու նը տա րա ծա շր ջա նային 
տնտե սա կան ին տե գր ման մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն է: Այն 
ունի մի ջազ գային ի րա վա սուբյեկ տի կար գա վի ճակ և հիմնա դր վել է 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան մա սին պայ մա նագ րով: 

ԵՏՄ ա պա հո վում է ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե րի, կա պի տա լի 
և աշ խա տու ժի ա զատ տե ղա շա րժ, ի րա կա նաց նում է հա մա կարգ ված, 
ներ դաշ նա կեց ված և մի աս նա կան քա ղա քա կա նու թյուն այն ո լո րտ-
նե րում, ո րո նք սահ ման ված են Պայ մա նագ րում և Մի ու թյան մի ջազ-
գային հա մա ձայ նագ րե րում: 

Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան ան դամ պե տու թյուն նե րը̀  
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյու-
նը, Ղա զա խս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, Ղրղզս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը և Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը, մի ա սին ու նեն 182.1 մի-
լի ոն բնակ չու թյուն և 20 մի լի ոն քա ռա կու սի կմ տա րա ծք: Մի ու թյան 
ընդ հա նուր տա րե կան ՀՆԱ կազ մում է 2.2 տրի լի ոն ԱՄՆ դո լար 
(հա մաշ խար հային ՀՆԱ-ի 3.2%-ը), ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան-
քը 1.3 տ րի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լա րէ (հա մաշ խար հային ար դյու նա բե րա կան 
ար տադ րան քի 3.7%-ը), ար տա քին առև տու րը̀  877.6 մի լի ա րդ ԱՄՆ 
դո լար (հա մաշ խար հային ար տա հան ման 3.7%-ը և հա մաշ խար հային 
ներ մուծ ման 2.3%-ը):
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Աղ բյու րը̀ Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան հա նձ նա ժո ղո վ

 Մի ու թյու նը ստե ղծ վել է ազ գային տն տե սու թյուն նե րի հա մա պար փակ 
ար դի ա կա նաց ման, մր ցու նա կու թյան և նրա նց մի ջև հա մա գոր ծակ ցու–
թյան բա րձ րաց ման  և ան դամ պե տու թյուն նե րի բնակ չու թյան կեն սա մա–
կար դա կի բա րձ րաց ման նպա տա կով կայուն զար գա ցու մը խթա նող հիմ–
նա կան սկզ բունք նե րի հի ման վրա: 

Հաշ վի առ նե լով, որ այս վար ժու թյան նպա տա կը ոչ թե որ ևէ մեկ բլո–
կի ա ռա վե լու թյուն նե րի հա մե մա տե լն է մեկ այլ բլո կի հետ, այլ Հայաս տա–
նի հա մար Ե ՏՄ-ի ան դա մակ ցու թյու նից բխող նոր հնա րա վո րու թյուն ներ 
բա ցա հայ տե լը և ա ռա ջար կե լը, ա պա կա րող ենք պն դել, որ հմ տո րեն օգ–
տա գոր ծե լու և կա ռա վա րե լու դեպ քում, մեծ տն տե սա կան բլո կի ան դա–
մակ ցու թյու նը̀  ինչ պի սին է 2015 թվա կա նի հուն վա րից Հայաս տա նի ԵՏՄ-
ին ան դա մակ ցե լու փաս տա ցի դեպ քը, կա րող է հս կայա կան հնա րա վո րու–
թյուն ներ տրա մադ րել Հայաս տա նի նման փո քր երկ րին, ճի շտ այն պես, 
ինչ պես Եվ րո պա կան Մի ու թյան ան դա մակ ցու թյու նը շա հե կան ե ղավ Բալ–
թյան, Ար ևե լյան Եվ րո պայի և Բալ կան կյան երկր նե րի հա մար: 

Մի ակ բա նը, ո րը պե տք է հաշ վի առ նե նք և չս խալ վե նք այն է, որ 
օ գուտ նե րը և ա ռա վե լու թյուն նե րը չեն գա լիս և չեն գա ինք նա բե րա բար 
և ե րաշ խա վոր ված կեր պով: Ե ՏՄ-ի ան դա մակ ցու թյու նից ա ռա վե լա գույ նը 
քա ղե լու հա մար, Հայաս տա նը և հայաս տա նյան բիզ նես նե րը պե տք է աշ–
խա տեն̀  շատ ու եր կար, որ պես զի նյու թա կա նաց նեն այն օ գուտ նե րը, որ 
ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ Է ա ռա ջար կել է Ե ՏՄ ան դա մակ ցու թյու նը: 

 Հիմնա վո րե լու հա մար, որ պատ կե րը նույնն է, թե́  Հայաս տա նի բիզ–
նե սի կող մից ԵՏՄ-ում` որ պես իր սե փա կան Մի աս նա կան շու կայում, ճա–
նա պա րհ բա ցե լու և թե́  բրի տա նա կան ըն կե րու թյան հա մար ԵՄ-ում` որ–
պես իր հա մա պա տաս խան Մի աս նա կան շու կա կազ մա կեր պու թյու նում 
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ճա նա պա րհ բա ցե լու ա ռու մով, մե նք կներ կայաց նե նք մի շա րք կո նկ րետ 
դեպ քե րի ու սումնա սի րու թյուն ներ, ո րո նք ՄԹ-ն առևտ րի և նե րդ րումնե–
րի նա խա րա րու թյու նը ա ռա ջար կում է իր պաշ տո նա կան կայ քում` որ պես 
Մի աս նա կան շու կա ներ թա փան ցե լու հա ջող ված պատ մու թյուն նե րի 
օ րի նակ ներ: 

Ա հա վա սիկ այդ խոր հուրդ նե րը.
•	 « Կա տա րեք շատ հե տա զո տու թյուն ներ և խնամ քով ընտ րեք ձեր թի-

րա խային տա րա ծա շր ջան նե րը»
•	 «ո րոշ ժա մա նակ ան ց կաց րեք տա րա ծա շր ջա նում` ձեր գոր ծըն կեր-

նե րին և ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող նե րին հա րց նե լով, թե ինչ 
ակն կա լիք ներ ու նեն ձեզ նից»

•	 « Ձեր ապ րա նք նե րի տե սա կա նին հա մա պա տաս խա նեց րեք տվյալ 
երկ րի հա մար»

•	 « վար ձեք բա րձր ո րա կա վո րում ու նե ցող տե ղա ցի կա ռա վա րիչ, ով 
պատ րա ստ է սկզ բում մե նակ աշ խա տել»

•	 « պատ րա ստ վեք եր կար ճա նա պա րհ ան ցնե լու հա մար, մեկ օ րում 
ո չի նչ չի լի նում»

•	 « տե ղա ցի օ ժան դակ աշ խա տա կազ մին լի ար ժեք ներ կայաց րեք 
նպա տակ նե րը և ինչ ա ռա ջըն թաց կա գոր ծե րում»

•	 « պահ պա նեք մո տի վա ցի ան»
 Ըն կե րու թյան շր ջա նա ռու թյու նը ա վե լա ցավ 20%-ով այն տա րում, երբ 

բիզ նե սը ներ կայաց րեց ապ րան քի նոր տե սա կա նին և էլ ա վե լի ընդ լայն–
վեց իր սե փա կան Մի աս նա կան շու կայում: Վա ճառ քի ա ճը կազ մեց 50%:

 Հա ջո ղու թյան հա սած մեկ այլ ըն կե րու թյուն խո րհր դի կար գով հու շում է.
•	 « Կա ռու ցեք ձեր մար քե թին գը ըստ ձեր հա ճա խո րդ նե րի ցան կու-

թյան, քա նի որ պար տա դիր չէ, որ նրա նց բա զան ա մեն տեղ (շու-
կայում) նույ նը լի նի-մի շտ պատ րա ստ ե ղեք ա դապ տաց նել ձեր 
մո տե ցու մը»

•	 «Եր բեք մի են թադ րեք, որ ե թե կա րող եք ձեր ապ րան քը վա ճա ռել 
ան դամ պե տու թյուն նե րից մե կում, ա պա ինք նա բե րա բար կա րող 
եք դա ա նել մեկ այլ երկ րում, թե պետ կա նո նա կար գե րը ներ դաշ-
նա կեց ված են, սա կայն ո րոշ ան դամ պե տու թյուն նե րում կա րող եք 
լի նել հա տուկ պա հա նջ ներ»

•	 « Մի շտ ու նե ցեք տե ղա ցի ներ կայա ցու ցիչ, բայց ա պա հո վեք, որ ձեր 
տե ղա ցի ներ կայա ցու ցի չը ժա մա նակ հատ կաց նի [ բուն] բիզ նե սին, 
որ պես զի նրա նք հաս կա նան բիզ նես մշա կույ թը և հա վա տան դրան 
տե ղում»
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•	  Հաս կա ցեք, թե ո րո նք են յու րա քան չյուր շու կայի կա րիք նե րը 
•	 Մոտ ե ղեք ձեր շու կա նե րին 
•	 Ու նե ցեք ճի շտ պա հես տա վոր ված պա շար ներ 
•	 Ու շա դիր ու սումնա սի րեք տվյալ երկ րի կա նո նա կար գե րը: 
Ե թե հայաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րին տե ղե կաց նե նք բրի տա նա-

կան ըն կե րու թյու նե րի կող մից ի րե նց գոր ծըն կեր նե րին ԵՄ մի աս նա կան 
շու կայում ընդ լայն վե լու վե րա բե րյալ խոր հուրդ նե րի մա սին, ա պա, կա-
ռուց ված քի նմա նու թյան պատ ճա ռով, ճի շտ նույն խոր հուրդ նե րը տե ղին 
կլի նեն նրա նց հա մար, ո րո նք փոր ձում են ընդ լայն վել ռու սա կան, ղա զա-
խա կան, բե լա ռու սա կան և ղրղ զա կան շու կա նե րում: 

Ամ բո ղջ հա րցն այն է, թե արդյոք ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են նյու-
թա կա նաց նել պո տեն ցի ա լը որ պես գո րծ նա կան օ գուտ: Դա կախ ված է 
ըն կե րու թյուն նե րի ծա նր աշ խա տան քից և նվի րու մից, ինչ պես նաև թե 
որ քա նով են Հայաս տա նի պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րը և ԵՏՄ այլ 
երկր նե րում Հայաս տա նի ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը սա տա րում ըն կե րու-
թյուն նե րին̀  կո նկ րետ երկ րի վե րա բե րյալ խի ստ կար ևոր խոր հուրդ նե րով 
և ար տա հա նու մը խթա նող ա ջակ ցու թյա մբ: 

Հա ջո րդ գլ խում ա վե լի ման րա մա սն կդի տար կե նք, թե ո րո նք են Ռու-
սաս տա նի, Ղա զա խս տա նի, Բե լա ռու սի և Ղրղզս տա նի « նի շային» շու կա-
ներ մուտք գոր ծե լու վե րա բե րյալ կո նկ րետ ա ռա ջար կու թյուն նե րը: 

Ա ռա ջար կու թյուն ներ Ե ՏՄ-ում հս տա կեց ված « նի շային» շու կա–
ներ մուտք գոր ծե լու վե րա բե րյալ 

 Սույն հե տա զո տու թյան նպա տակ նե րի հա մար, Ե ՏՄ-ում հս տա կեց-
ված « նի շային» շու կա ներ մուտք գոր ծե լու վե րա բե րյալ ա ռա ջար կու թյուն-
նե րը բա ժա նե լու ենք ե րեք մա կար դակ նե րի.

•	  Ա ռա ջար կու թյուն ներ Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյան հա մար պե-
տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի մա կար դա կում 

•	 Ա ռա ջար կու թյուն ներ բիզ նես մի ու թյուն նե րի մա կար դա կում
•	  Ա ռա ջար կու թյուն ներ ա ռան ձին բիզ նես նե րի մա կար դա կում 
 Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյա նն ուղղ ված պե տա կան գե րա տես չու-

թյուն նե րի մա կար դա կով ներ կայաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը և Հայաս-
տա նի բիզ նես մի ու թյուն նե րին ուղղ ված բիզ նես մի ու թյուն նե րի մա կար-
դա կով ներ կայաց ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը հա մը նդ հա նուր են և կի րա-
ռե լի են Ե ՏՄ բո լոր երկր նե րի շու կա ներ մուտք գոր ծե լու հա մար և կքն նա-
րկ վեն նախ քան յու րա քան չյուր երկ րի վե րա բե րյալ Հայաս տա նի բիզ նես 
մի ու թյուն նե րի և տն տես վա րող սուբյե կտ նե րի հա մար ա ռան ձին բիզ նես-
նե րի մա կար դա կով ներ կայաց վող ա ռա ջար կու թյուն ներ քն նար կե լը: 
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի 
մա կար դա կում

 Ը ստ ի րադ րու թյան ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ կայաց նե լիս, սույն 
հե տա զո տու թյան դիր քո րո շու մը նույնն է, ինչ նշ վել է վե րը, այ սի-
նքն, հա մոզ մունք առ այն, որ ին տե գր ման հար ցում կար ևո րը մի այն 
այն չէ, թե որ եր կի րը որ տեղ է ին տե գր վում, այլ թե ինչ պես է կա-
ռա վար վում ին տեգ րու մը, և Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյան(Ե-
ՏՄ) ին տեգրու մը̀  լավ կա ռա վար ման դեպ քում, կա րող է հա ջող ված 
լի նել դրա կազ մում գտն վող երկր նե րի հա մար, այն պես, ինչ պես ԵՄ 
ին տեգրու մը հա ջող էր Բալ թյան պե տու թյուն նե րի և Ար ևե լ յան Եվ-
րո պայի պե տու թյուն նե րի հա մար: Ճի շտ նույն ձևով, սույն փաս տա-
թղ թում Ե ՏՄ-ում հս տա կեց ված « նի շային» շու կա ներ մուտք գոր ծե լու 
վե րա բե րյալ նա խա տես ված ա ռա ջար կու թյուն նե րը չեն սահ մա նա-
փակ վում մի մի այն Ե ՏՄ-ի « նի շային» շու կա ներ մուտք գոր ծե լով, այլ 
նույն հա ջո ղու թյա մբ կա րող են կի րառ վել ԵՄ–ի և այլ մի ու թյուն նե րի 
ու ա ռան ձին երկրնե րի« նի շային» շու կա ներ մուտք գոր ծե լու հա մար: 

 Հայաս տա նի ար տա հան ման խթան ման պե տա կան մար մի ն

 Ե ՏՄ ար տա հան ման խթան մա նն ուղղ ված ա մե նա կար ևոր քայ լե-
րից մե կը պե տք է լի նի Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյան խրա խու սող 
դե րը հայաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար Ե ՏՄ ար տա հա նու-
մը դյու րի նաց նե լու հար ցում` Հայաս տա նի ար տա հան ման խթան ման 
պե տա կան մա րմնի հիմնա դր ման և աշ խա տա նք նե րի մի ջո ցով: Այդ 
մար մի նը նպա տա կաուղղ ված է լի նե լու ար տա հան ման հիմնա կան 
հո սան քի ուղ ղո րդ մա նը̀  մշ տա պես տրա մա դր վող տե ղե կատ վու թյան 
մի ջո ցով ու հայաս տա նյան բիզ նես մի ու թյուն նե րին և ա ռան ձին բիզ-
նես նե րին ներ կայաց նե լով հնա րա վո րու թյուն նե րը̀  մաս նա վո րա պես 
ԵՏՄ երկր նե րում և առ հա սա րակ այլ երկր նե րում: Մար մի նը պե տք 
է նաև մշ տա պես կապ պահ պա նի բիզ նես մի ու թյուն նե րի և ա ռան ձին 
բիզ նես նե րի հետ` ար տա հան ման գոր ծըն թա ցի փոր ձի մա սին նրա նց 
ար ձա գան քը ստա նա լու և այն հար ցե րին ան դրա դառ նա լու հա մար, 
ո րո նք բիզ նես նե րը կա րող են բա րձ րաց նել̀  ել նե լով ի րե նց փոր ձից 
և ո րո նց լու ծու մը գտն վում է պե տու թյան տի րույ թում, ինչ պի սիք են` 
օ րե նսդ րա կան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ, եր րո րդ երկ րի պե-
տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից ստե ղծ ված ար հես տա կան 
խո չըն դոտ ներ և այլն: 
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Ի թի վս այլ աշ խա տա նք նե րի, մար մի նը նե րգ րավ ված է լի նե լու 
հայաս տա նյան բրե նդ նե րի մա սին ի րա զե կու մը խթա նե լու, ինչ պես 
նաև « բիզ նե սը բիզ նե սի հա մար» պայ մա նագ րե րին ա ջակ ցե լու աշ-
խա տա նք նե րում, օ րի նակ.

•	 խ րա խու սե լով մի ջազ գային բիզ նես ֆո րումնե րը Հայաս տա նում,
•	  պատ րաս տե լով հա մա պա տաս խան ապ րան քի/ ծա ռայու թյան 

կա տա լոգ ներ, որ տեղ ներ կայաց վել են հայաս տա նյան ապ-
րանք նե րը և ծա ռայու թյուն նե րը,

•	  մաս նակ ցու թյուն տար բեր վայ րե րում ի րա կա նաց վող նե րդրու-
մային հան դի պումնե րին̀  « Պատ րա ստ ված է Հայաս տա նում» 
բրեն դով: 

Ե ՏՄ պե տու թյուն նե րում Հայաս տա նի առևտ րային ներ կայա ցու-
ցիչ նե րի (ա տա շե նե րի) ինս տի տու տի ամ րա պն դում 

 Խի ստ ան հրա ժե շտ է, որ Ե ՏՄ-ին ին տե գր վե լիս Հայաս տա նն 
ամ րա պն դի իր դիր քե րը Ե ՏՄ երկր նե րից յու րա քան չյու րում` դրան-
ցում Հայաս տա նի դես պա նատ նե րին կից հիմնադ րե լով Հայաս տա նի 
առևտ րային ներ կայա ցուց չի ինս տի տուտ այն երկր նե րում, որ տեղ այն 
բա ցա կայում է և ամ րա պն դե լով այդ ինս տի տու տը այն երկր նե րում, որ-
տեղ դրա նք գոյու թյուն ու նեն: Առևտ րի ներ կայա ցու ցի չը պե տք է պա-
տաս խա նա տու լի նի տվյալ երկ րում Հայաս տա նի ապ րա նք նե րի մի ջազ-
գային առևտ րի զար գաց ման ու հա մա կա րգ ման և ուղ ղա կի ներդրում-
նե րի քա ղա քա կա նու թյան հա մար̀  և պե տք է վե րա հս կի առևտ րային 
հա րա բե րու թյուն նե րը իր պաշ տո նա վար ման երկ րում: 

 Ներ կայա ցու ցի չը պե տք է.
•	 տ րա մադ րի ա ռա նց քային տն տե սա կան (մակ րո և միկ րո) տվյալ-

ներ և վեր լու ծու թյուն ա մե նօ րյա կտր ված քով տվյալ երկ րի 
Հայաս տա նի դես պա նա տա նը և ՀՀ հա մա պա տաս խան նա խա-
րա րու թյուն նե րի գոր ծըն կեր նե րին, պատ րաս տի կա նո նա վոր 
հաշ վետ վու թյուն ներ ու տե ղե կա նք ներ բիզ նե սի ու առևտ րի և 
ընդ հան րա պես երկ րի մա սին,

•	  բա րե լա վի առևտ րային հար ցե րում Հայաս տա նի դես պա նա-
տան ա ջակ ցու թյան տրա մա դր ման գոր ծա ռույ թը ռե զի դե նտ 
երկ րում և ա ջակ ցի դես պա նա տան տն տե սա կան հե ռան կա րի 
վե րաս տե ղծ մա նը, 
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•	  կա տա րի կա նո նա վոր վեր լու ծու թյուն և մատ նան շի բիզ նես հնա-
րա վո րու թյուն նե րը Հայաս տա նի հա մար ռե զի դե նտ երկ րում, 

•	 ուղ ղա կի ո րեն կա պի մեջ լի նի տե ղա կան բիզ նես նե րի, բիզ նես մի ու-
թյուն նե րի և պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի հետ` ա պա հո վե լով, 
որ հայաս տա նյան բիզ նես նե րին տրա մա դր վում են հնա րա վո րու-
թյուն ներ և հայաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե րի հա մար դյու րի նաց-
վում է գոր ծա րա րու թյա մբ զբաղ վե լը կո նկ րետ ռե զի դե նտ երկ րում:

 Հայաս տա նը պե տք է ու նե նա մշ տա կան առևտ րի ներ կայա ցու ցիչ 
ԵՏՄ յու րա քան չյուր երկ րում, ան կախ այն բա նից, թե Հայաս տա նն այդ 
երկ րում ու նի ֆի զի կա կան ներ կայու թյուն̀  դես պա նա տան տես քով, թե ոչ:

Ա ռա ջար կու թյու ներ բիզ նես մի ու թյան (ա սո ցի ա ցի այի) գոր ծա-
կա լու թյան մա կար դա կում

 Բիզ նես մի ու թյուն նե րի (ա սո ցի ա ցի ա նե րի), նե րա ռյալ ո լոր տային, 
հիմնա կան դե րը ընդ հա նուր շա հի պա շտ պա նու թյան կո լեկ տիվ գոր-
ծո ղու թյունն է: Հա մաշ խար հային Բան կի կող մից կո լեկ տիվ գոր ծո ղու-
թյու նը սահ ման ված է որ պես « հա մա գոր ծակ ցային և գոր ծըն կե րու-
թյան կայուն գոր ծըն թաց շա հա գր գիռ կող մե րի մի ջև»: Փոր ձը ցույց է 
տա լիս, որ կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյու նը մե ծաց նում է ան հա տա կան գոր-
ծո ղու թյան ազ դե ցու թյու նը և ան հա տա կան դե րա կա տար նե րի վս տա-
հու թյու նը հա մա խոհ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ու թյան հան դեպ ու 
հա վա սա րեց նում է դաշ տը մր ցա կից նե րի մի ջև: Ռազ մա վա րա կան մո-
տե ցում է երբ բիզ նես նե րը̀  հա մա խմբ ված ընդ հա նուր նպա տակ նե րի 
շուրջ, մի ա սին են աշ խա տում ի րե նց ար տա հան ման կար ճա ժամ կետ 
կամ եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյու նը մշա կե լու շր ջա նա կում: 
Կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թան մո տե ցումնե րը ա վե լի հա ջող ված են լի նում, 
երբ դրա նց ա ջակ ցում է միջ նոր դը: Ի թի վս այ լոց, պո տեն ցի ալ միջ-
նո րդ նե րից են առևտ րի պա լատ նե րը, բիզ նես ա սո ցի ա ցի ա նե րը կամ 
արհ մի ու թյուն նե րը: Այս ա ռու մով շատ կար ևոր է, որ հայաս տա նյան 
ո լոր տային բիզ նես մի ու թյուն նե րը (ա սո ցի ա ցի ա նե րը) կա տա րեն հա-
մա կար գո ղի և սա տա րո ղի դեր̀  Ե ՏՄ երկր նե րի հնա րա վո րու թյուն նե-
րը կա պե լով հա մա պա տաս խան ո լոր տի բիզ նես նե րի հետ, ամ րա պն-
դեն ողջ բիզ նես ո լոր տը և հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծեն այդ ո լոր տում 
ար տա հան մա մբ հե տա քրքր ված յու րա քան չյուր բիզ նե սի հա մար: Այս 
կա պակ ցու թյա մբ բիզ նես մի ու թյուն նե րի (ա սո ցի ա ցի ա նե րի)  կող մից 
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ձեռ նա րկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը նե րա ռում են, բայց չեն սահ մա նա-
փակ վում հետ ևյա լով. 

•	 Ս տեղ ծել և սե րտ կա պեր պահ պա նել հա մա պա տաս խան բիզ-
նես մի ու թյուն նե րի (ա սո ցի ա ցի ա նե րի) հետ Բե լա ռու սում, Ղա-
զա խս տա նում, Ղրղզս տա նում և Ռու սաս տա նում` ան հրա ժեշտ 
օգ տա կար տե ղե կատ վու թյուն ձե ռք բե րե լու և Հայաս տա նի 
միու թյուն նե րի ան դամ տն տես վա րող սուբյե կտ նե րին փո խան-
ցե լու հա մար: 

•	 Ս տեղ ծել և սե րտ կա պեր պահ պա նել ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյան, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան, ՀՀ մի-
ջազ գային տն տե սա կան ին տե գր ման և բա րե փո խումնե րի նա-
խա րա րու թյան, Ե ՏՄ երկր նե րում Հայաս տա նի դես պա նատ նե րի 
հետ` ան հրա ժե շտ օգ տա կար տե ղե կատ վու թյուն ձե ռք բե րե լու և 
Հայաս տա նի մի ու թյուն նե րի ան դամ տն տես վա րող սուբյե կտ նե-
րին փո խան ցե լու հա մար, ինչ պես նաև ար տա հան ման գոր ծըն թա-
ցի ժա մա նակ ո լոր տային բիզ նես նե րից ստաց ված ար ձա գա նք նե-
րը այն բո լոր կա ռույց նե րին հա ղոր դե լու հա մար, ո րո նք կա րող են 
զբաղ վել այդ ար ձա գա նք նե րով: 

•	 Ա ջակ ցել, որ պես զի ո լոր տային մի ու թյուն նե րի ան դամ բիզ նես նե-
րը մշա կեն ու ի րա կա նաց նեն ընդ հա նուր գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րո նք 
կամ րա պն դեն նրա նց դիր քը և կմե ծաց նեն նրա նց շան սե րը ի րե նց 
ապ րա նք նե րը և ծա ռայու թյուն նե րը ար տա հա նե լու հար ցում, ինչ-
պի սին է` խո րհր դատ վու թյու նը այս կամ այն երկ րի կող մից սահ-
ման ված ար տա հան ման չա փա նիշ նե րի և կա նո նա կար գե րի պա-
հա նջ նե րի վե րա բե րյալ կամ ա մե նա լավ/ տե ղա կան գոր ծե լա կար-
գի մա սին ի րա զե կու մը̀  ըստ հա մա պա տաս խան երկր նե րի գոր-
ծըն կեր պա լատ նե րի (ա սո ցի ա ցի ա նե րի) ա ռա ջար կու թյուն նե րի: 

Ա ռևտ րի պա լատ նե րը, մի ու թյուն նե րը և ա սո ցի ա ցի ա նե րը̀  որ պես 
բիզ նես ցան ցի ձև, ո րի նպա տա կը բիզ նես նե րի շա հե րի ա ռաջ մղե լն է, 
պե տք է ուղ ղա կի ո րեն կա տա րեն ի րե նց գոր ծա ռույթ նե րը: Սա չի նշա նա-
կում բիզ նես նե րի հա մար կամ փո խա րեն բիզ նես նե րի կար գա վի ճա կով 
գոր ծա րա րու թյա մբ զբաղ վել: Կար ևոր է մի շտ հի շել, որ բիզ նես վար-
քագ ծի հե տա գա հա ջո ղու թյան հա մար պա տաս խա նա տուն է մի այն բիզ-
նե սը: Կար ևոր է հաս կա նալ, որ ո լոր տային մի ու թյուն նե րը կա տա րում են 
մի այն ա ջակ ցո ղի և սա տա րո ղի դեր և չեն կա տա րում այն աշ խա տան քը, 
ո րը բիզ նես գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու ըն թաց քում, կա րե լի է կա տա-
րել պայ մա նագ րային հի մունք նե րով` հա նձ նա րա րե լով եր րո րդ կող մին: 
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Ա ռա ջար կու թյուն ներ ա ռան ձին բիզ նես նե րի մա կար դա կում

 Ղա զա խս տան 

 Ղա զա խս տա նի բնակ չու թյու նը մո տա վո րա պես 17 մի լի ոն է, ո րից մո տա-
վո րա պես 1.8 մի լի ո նը ապ րում է ա մե նա մեծ քա ղա քում` Ալ մա թի ում, իսկ իր 
մե ծու թյա մբ երկ րո րդ քա ղա քը̀Աս տա նան ու նի 732,000 բնա կիչ: Մեկ շն չին 
բա ժին ընկ նող ա վե լի քան 12,000 ԱՄՆ դո լար ՀՆԱ ու նե ցող եր կի րը հս կայա-
կան պո տեն ցի ալ շու կա է Հայաս տա նի հա մար̀ Եվ րա սի ա կա նտն  տե սա կան 
մի ու թյան շու կայում: Մի նչ դեռ ի րա կան թվե րը ցույց են տա լիս, որ առև տու րը 
Ղա զա խս տա նի և Հայաս տա նի մի ջև  գո րծ նա կա նում բա ցա կայում է: 

2014 թվա կա նին Հայաս տա նի կող մից Ղա զա խս տան ար տա հա նած 
ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի ար ժե քը չի գե րա զան ցել 7 մի լի ոն ԱՄՆ 
դո լա րը կամ ա վե լի քիչ, քան ԵՏՄ ընդ հա նուր ար տա հան ման 0.4%-ը: 2015 
թվա կա նի յոթ ա միս նե րի ըն թաց քում ար տա հա նու մը դե պի Ղա զա խս տան 
կազ մել է ըն դա մե նը 3.6 ԱՄՆ դո լար: 

2014 թվա կա նին  Հայաս տա նի առև տու րը Ղա զա խս տա նի հետ (մի-
լի ոն ԱՄՆ դո լար) 

Աղ բյու րը̀  ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն 

Տա րի 2014թ. ԵՏՄ Ընդ հա նու րի % ո րից Ղա զա խս տան Ընդ հա նուրի %

Ար տա հա նում 324238.5 20.9 6951.8 0.4

Ներ մու ծում 1154463.8 26 556.3 0.01

Ըն դա մե նը 1478702.3 24.7 7508.1 0.1

2015 թ վա կա նին  Հայաս տա նի առև տու րը Ղա զա խս տա նի հետ (մի-
լի ո ն Ա ՄՆ դո լար)  

Աղ բյու րը̀  ՀՀ ազ գային  վի ճա կագ րա կան  ծա ռայու թյուն

Տա րի 2015թ ԵՏՄ Ընդ հա նու րի % ո րից Ղա զա խս տան Ընդ հա նուրի %

Ար տա հա նում 236246.5 15.9 4857.7 0.3

Ներ մու ծում 982124.6 30.1 292.4 0.009

Ըն դա մե նը
1218371.1 25.7 5150.1 0.1
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Եզ րա կա ցու թյունն այն է, որ Ղա զա խս տա նը հան դի սա նում է քիչ 
բա ցա հայտ ված, քիչ օգ տա գո րծ վող և թե րագ նա հատ ված շու կա Հայաս-
տա նից ար տա հան վող ապ րա նք նե րի հա մար, ո րո նց ներ կայաց ված են 
ստո րև.

 Հիմնա կան ար տա հան վող ապ րա նք նե րը Հայաս տա նի ար տա հան-
ման կա ռուց ված քում, 2014 թվա կա ն

 Ղա զա խս տա նը հս կայա կան ներ մու ծող եր կիր է, ո րի տա րե կան ներ-
մու ծու մը մո տա վո րա պես 50 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար է, ընդ ո րում մի շարք 
ապ րա նք ներ առ կա են Հայաս տա նի ար տա հան ման կա ռուց ված քում, 
օ րի նակ.

Պ տուղ-բան ջա րե ղեն – 1.21 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար, ո րից.
 ծի րան – 52  մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
խա ղող – 36 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար 

 Կեն դա նա կան ծագ ման ապ րա նք ներ - 865 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, ո րից.
 պա նիր – 65 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար 
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Սնն դամ թե րք – 2.21  մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար, ո րից.
 շո կո լադ – 256 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
մր գա հյութ – 65 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
ծ խա խոտ – 136 մի լի ոն ԱՄՆ  դո լար, 
ո գե լից խմի չք – 132 մի լի ոն ԱՄՆ  դո լար, 
գի նի – 50  մի լի ոն ԱՄՆ  դո լար, 
վե րամ շակ ված մի րգ – 60  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար, 
վե րամ շակ ված լո լիկ - 21  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար,

 Կոշ կե ղեն – 613  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լա ր
 Մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րա նք – 1.71  մի լի ա րդ ԱՄՆ  դո լա ր

 Ա ռա ջար կու թյուն ներ շու կա մուտք գոր ծե լու հա մար 

 Բազ մա թիվ խոր հուրդ ներ, ո րո նք հայաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե-
րը կա րող են կեն սա գոր ծել Ղա զա խս տա նում, ու նեն հա մը նդ հա նուր 
բնույթ և կի րա ռե լի են բո լոր երկր նե րի հա մար և ամ փոփ ված են այն 
կո նկ րետ դեպ քե րի ու սումնա սի րու թյուն նե րում, ո րո նք ՄԹ առևտ րի և 
նե րդ րումնե րի նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում ա ռա ջա րկ-
վում է որ պես Մի աս նա կան շու կա ներ թա փան ցե լու հա ջող ված պատ-
մու թյուն նե րի օ րի նակ ներ բրի տա նա կան բիզ նես նե րի հա մար.

•	 « կա տա րեք շատ հե տա զո տու թյուն ներ և խնամ քով ընտ րեք ձեր 
թի րա խային տա րա ծա շր ջան նե րը»

•	 «ո րոշ ժա մա նակ ան ց կաց րեք տա րա ծա շր ջա նում` ձեր գոր ծըն-
կեր նե րին և ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող նե րին հա րց նե լով, 
թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նեն ձեզ նից»

•	 « Ձե ր ապ րա նք նե րի  տե սա կա նին  հա մա պա տաս խա նեց րեք 
տվյալ երկ րի հա մար»

•	 « վար ձեք բա րձր ո րա կա վո րու մ ու նե ցող  տե ղա ցի  կա ռա վա րիչ, ով 
սկզ բում պատ րաս տ է  աշ խա տել մե նակ»

•	 « պատ րա ստ վե ք եր կար  ճա նա պա րհ ան ցնե լու հա մար, մե կ օ րում 
ո չի նչ չի լի նում»

•	 « տե ղա ցի  օ ժան դա կ աշ խա տա կազ մին  լի ար ժեք  ներ կայաց րե ք 
ն պա տակ նե րը  և ի նչ ա ռա ջըն թաց կա գոր ծե րում»

•	 « պահ պա նեք  մո տի վա ցի ան»:
 Ի նչ պես նշ վել է ա վե լի վաղ այս փաս տա թղ թում, այս բո լոր խոր-

հուրդ նե րը հա մը նդ հա նուր ձևով կի րա ռե լի են հայաս տա նյան բիզ նես-
նե րի հա մար Ե ՏՄ շու կա, նե րա ռյալ Ղա զա խս տան մուտք գոր ծե լու 
հա մար:
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 Ղա զա խս տա նը շատ հնա րա վո րու թյուն ներ է ա ռա ջար կում, բայց 
հնա րա վոր է, որ այն ճի շտ շու կա է ոչ բո լոր ըն կե րու թյուն նե րի հա մար: 
Ըստ ԱՄՆ առևտ րի դե պար տա մեն տի ար տա քին առևտ րի գրա սե նյա կի 
ար տա հան ման ա ջակ ցու թյան բաժ նի, ա ռա վե լու թյուն կու նե նան այն ըն-
կե րու թյուն նե րը, ո րո նք բա վա րա րում են ստո րև ներ կայաց ված մեկ կամ 
ա վե լի չա փա նիշ նե րին. 

•	 Ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան կար ևոր մա սն են կազ մում մի ջազ-
գային առև տու րը և զար գա ցող շու կա նե րը, 

•	 Ըն կե րու թյունն ու նի Ար ևե լյան Եվ րո պայում, Կով կա սում, Ռու սաս-
տա նում կամ Ուկ րաի նայում աշ խա տե լու փո րձ, 

•	 Ըն կե րու թյու նը պատ րա ստ է եր կա րա ժամ կետ կտր ված քով 
ներդնել ժա մա նակ, ջա նք և ռե սուրս ներ: 

Ար տա հա նող նե րից շա տե րի կար ծի քով, Ղա զա խս տա նի շու կա հեշ-
տու թյա մբ մուտք գոր ծե լու ա ռա ջին քայ լը տե ղա ցի ա ռա քիչ ներ գտ նե լն 
է: Տե ղա ցի ա ռա քի չը սո վո րա բար պա տաս խա նա տու է մաք սա զե րծ ման, 
կայա ցած մե ծա ծախ/ ման րա ծախ վա ճառ քով զբաղ վող նե րի, ուղ ղա կի ո-
րեն խո շոր կոր պո րա ցի ա նե րի կամ կա ռա վա րու թյան հա մար ապ րան քի 
մար քե թին գի և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, հետ վա ճառ քային սպա-
սա րկ ման հա մար: Քիչ չեն այն դեպ քե րը, երբ գոր ծըն կեր է դառ նում ըն-
կե րու թյուն, ո րը գոր ծում է մի քա նի ի րա րից ան կախ ո լո րտ նե րում: Վաղ 
փու լում կա տար վող այլ ա ռա ջին օգ տա կար քայ լե րից են. 

•	 Շու կայի ման րա մա սն հե տա զո տու թյան ի րա կա նա ցում` կո նկ րետ 
ո լո րտ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը պար զե լու հա մար: 

•	 Հիմնադ րել տե ղա կան ներ կայա ցուց չու թյուն կամ ընտ րել տե ղա-
ցի գոր ծըն կեր̀  Ղա զա խս տա նում ար դյու նա վետ մար քե թին գի կամ 
վա ճառ քի ու ա ռաք ման հա մար: Հաշ վի ա ռեք, որ Ղա զա խս տա-
նում բնա կա վայ րե րը մի մյան ցից հե ռու են գտն վում և ա ռաք ման 
խո ղո վակ նե րը պե տք է կա րո ղա նան ներ կայաց նել ըն կե րու թյան 
կա րիք նե րը ողջ երկ րում: Պե տք է դրս ևո րել պատ շաճ ջա նա սի րու-
թյուն` ման րա մա սն ու սումնա սի րել գոր ծըն կե րոջ գոր ծու նե ու թյու-
նը պայ մա նա գիր ստո րագ րե լուց ա ռաջ: 

•	 Նա խա տե սել եր կար ժամ կետ ներ պլան նե րի ի րա կա նաց ման 
և դրա կան ար դյունք նե րի հաս նե լու հա մար: Մի ակն կա լեք, որ 
դա լի նե լու է ոչ թա նկ շու կա, որ տեղ կա րե լի է ա րա գո րեն մուտք 
գոր ծել: 

•	 Պատ րա ստ ե ղեք ֆի նա նս ներ հայթ հայ թե լու հար ցում օգ նել ձեր 
գնո րդ նե րին (տես́ Գ լուխ 7):
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ՄԹ առևտ րի և ար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյու նը ա ռա ջար-
կում է դի տար կել Ղա զա խս տա նի շու կա տա նող հետ ևյալ հիմնա կան 
ու ղի նե րը.

•	  Տե ղա ցի գոր ծըն կե րոջ հետ հա մա տեղ ձեռ նար կու թյան (ՀՁ) 
ստեղ ծում 

•	 Ար տա հա նում տե ղա ցի գոր ծա կա լի կամ ա ռա քի չի մի ջո ցով 
•	 Տե ղա կան ըն կե րու թյան հիմնադ րում 

Օգ տա կար կոն տա կտ ներ օ տա րե րկ րյա բիզ նես նե րի հա մար 
Ղա զա խս տա նում

Ղա զա խս տա նի Հան րա պե տու թյան նե րդ րումնե րի և զար գաց-
ման նա խա րա րու թյու նը այն կոն տակ տային կա ռույցն է, որ տե ղից 
կա րե լի է շատ տե ղե կու թյուն ներ ձե ռք բե րել Ղա զա խս տա նում բիզ-
նես հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: 

 Ղա զա խս տա նում բիզ նես հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին շատ 
տե ղե կու թյուն ներ ձե ռք բե րե լու հա ջո րդ կոն տակ տային կա ռույ ցը 
Ղա զա խս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային է կո նո մի կայի նա խա-
րա րու թյունն է: 

 Ղա զա խս տա նի Հան րա պե տու թյան ձեռ նե րեց նե րի ազ գային 
պա լա տը հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն է, ո րը կոն տա կտ կա-
ռույց է այն բիզ նես նե րի հա մար, ո րո նց նպա տա կը բիզ նես գոր ծու-
նե ու թյա մբ զբաղ վե լն է Ղա զա խս տա նի հետ և Ղա զա խս տա նում: 

 Բե լա ռուս 

 Մո տա վո րա պես 10  մի լի ոն բնակ չու թյուն և մեկ շն չին ըն կող ա վե-
լի քան 8000 ԱՄՆ դո լար ՀՆԱ ու նե ցող Բե լա ռու սը մեկ այլ մեծ պո-
տեն ցի ալ շու կա է Հայաս տա նի հա մար` Եվ րա սի ա կա ն տն տե սա կան  
մի ու թյան մի աս նա կան շու կայում: Այ դու հան դե րձ, թվե րը ցույց են 
տա լիս, որ ար տա քին առև տու րը Հայաս տա նի և Բե լա ռու սի մի ջև 
փո քր է: 

2014 թվա կա նին Հայաս տա նից Բե լա ռուս ար տա հան ված ապ-
րանք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի ար ժե քը կազ մել է ըն դա մե նը 9 մի լի-
ոն ԱՄՆ դո լար կամ ա վե լի քիչ քան ԵՏՄ ընդ հա նուր ար տա հան ման 
0.6%-ը: Իսկ 2015 թվա կա նի յոթ ա միս նե րի ըն թաց քում ար տա հա նու-
մը դե պի Բե լա ռուս կազ մել է ըն դա մե նը 3.2 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար:
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2014 թ վա կա նին Հայաս տա նի առև տու րը Բելառուսի հետ (մի լի ոն 
ԱՄՆ դո լար) 

Աղ բյու րը` ՀՀ ազ գային  վի ճա կագ րա կան  ծա ռայու թյուն

Տա րի 2014թ. ԵՏՄ Ընդ հա նու րի % ո րից Բե լա ռուս Ընդ հա նու րի %

Ար տա հա նում 324238.5 20.9 9036.5 0.6

Ներ մու ծում 1154463.8 26 31031.5 0.7

Ըն դա մե նը 1478702.3 24.7 40068.0 0.7

 2015 թվա կա նին Հայաս տա նի  ա ռև տու րը Բելառուսի հետ (մի լի ո ն 
Ա ՄՆ դո լար) 

Աղ բյու րը` ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն

Տա րի 2015թ. ԵՏՄ Ընդ հա նու րի % ո րից Բե լա ռուս Ընդ հա նու րի %

Ար տա հա նում 236246.5 15.9 5461.8 0.4

Ներ մու ծում 982124.6 30.1 33787.6 1.04

Ըն դա մե նը 1218371.1 25.7 39249.4 0.8

Ի նչ պես Ղա զա խս տա նի դեպ քում, եզ րա կա ցու թյունն այն է, որ Բե լա-
ռու սը հան դի սա նում է քիչ բա ցա հայտ ված, քիչ օգ տա գո րծ վող և թե րա-
գնա հատ ված շու կա Հայաս տա նի ար տա հա նող նե րի հա մար: 

Բե լա ռու սը հիմնա կա նում ներ մու ծում է է ներ գե տիկ ռե սուրս ներ (նա-
վթ և բնա կան գազ), հումք և ար դյու նա բե րա կան սար քա վո րումնե րի բա-
ղադ րիչ ներ (մե տաղ ներ և մե տա ղա կան ար տադ րա նք, հումք քի մի ա կան 
ար դյու նա բե րու թան հա մար, սար քա վո րումնե րի մա սեր):

Ներ կայումս Բե լա ռուսն առևտ րային հա րա բե րու թյուն ներ ու նի աշ-
խար հի ա վե լի քան 180 երկր նե րի հետ: 

 Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան խո շոր առևտ րային գոր ծըն կե րը Ռու-
սաս տա նի Դաշ նու թյունն է, ո րին բա ժին է ընկ նում ար տա հան ման ա վե լի 
քան 40 տո կո սը և ներ մուծ ման ծա վա լի կե սից ա վե լին: 

 Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան երկ րո րդ խո շոր առևտ րային գոր  ծըն-
կե րը Եվ րո պա կան Մի ու թյունն է, ո րին բա ժին է ընկ նում ար տա հան ման 
ա վե լի քան 30 տո կո սը կամ ներ մուծ ման մեկ հին գե րոր դը: ԵՄ-ում հիմ-
նա կան գոր ծըն կեր նե րն են Մեծ Բրի տա նի ան, Հո լան դի ան, Գեր մա-
նիան, Լիտ վան, Ի տալի ան, Լե հաս տա նը, Լատ վի ան, Բել գի ան և Չե խի այի 
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Հան րա պե տու թյու նը: Ռու սաս տա նից հե տո Բե լա ռու սի ԱՊՀ երկր նե րի 
հետ ար տա քին առևտ րի ծա վա լում երկ րո րդ տե ղը զբա ղեց նում է Ուկ-
րաի նան, իսկ եր րոր դը̀  Ղա զա խս տա նը: 

 Հա մա գոր ծակ ցու թյան դրա կան դի նա մի կա գոյու թյուն ու նի Լա տի-
նա կան Ա մե րի կայի ա վան դա կան գոր ծըն կեր նե րի̀  Բրա զի լի այի, Վե-
նե սուե լայի և Էկ վա դո րի, իսկ Ա սի այում` հիմնա կա նում Չի նաս տա նի, 
Հնդ կաս տա նի, Ին դո նե զի այի և Թուր քի այի հետ:

Տա րե կան 45 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժե ղու թյա մբ ներ մուծ ման 
կա ռուց ված քում կան մի շա րք ապ րա նք ներ, ո րո նք ար տա հան վում են 
Հայաս տա նից, մաս նա վո րա պես. 

Պ տուղ-բան ջա րե ղեն – 1  մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար, ո րից.
ծի րան – 41  մի լի ոն ԱՄՆ  դո լա ր
խա ղող – 45   մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լա ր

Սնն դամ թե րք – 1.911  մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար, ո րից.
շո կո լադ – 140  մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
ո գե լի ց խ մի չք – 65  մի լի ոն ԱՄՆ դո լար,
մր գա հյութ – 37  մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, 
ծ խա խոտ և սի գա րետ – 130  մի լի ոն ԱՄՆ դո լար,
գա րե ջուր – 84 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար,
գի նի – 75  մի լի ոն ԱՄՆ դո լա ր

Կոշ կե ղեն – 297  մի լի ոն ԱՄՆ դո լա ր
Մա նա ծա գոր ծա կան ար տադ րա նք – 960  մի լի ոն ԱՄՆ դո լա ր

 Ա ռա ջար կու թյուն ներ շու կա մուտք գոր ծե լու հա մար 
 Հա կի րճ խոր հուրդ ներ պե տա կան պաշ տո նյա նե րի վար վե լա-

կար գի մա սի ն

 Բե լա ռու սի կա ռա վա րու թյու նը աշ խա տում է ա վե լի մատ չե լի դա րձ-
նել պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րը օ տա րե րկ րյա գոր ծըն կեր նե րի և 
նե րդ րող նե րի հա մար: 

 Բե լա ռու սի պե տա կան պաշ տո նյայի հետ հան դի պու մը ա վե լի պաշ-
տո նա կան է` հա մե մա տած բիզ նես մեն նե րի հան դի պումնե րի հետ: 

 Ձեր կազ մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կով է պայ մա նա վոր ված, թե 
որ օ ղա կի ղե կա վա րի հետ կկայա նա ձեր հան դի պու մը: Ե թե հան դի-
պու մը լավ է ըն թա նում, ա պա սո վո րա բար հան դիպ մա նը մի ա նում են 
ա վե լի վե րին օ ղա կի ղե կա վար ներ:
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 Հա կի րճ  խոր հուրդ ներ  բիզ նես վար վե լա կար գի մա սի ն

•	  Բիզ նես հան դի պումնե րը սո վո րա բար ան ցնում են զուսպ, 
բայց պաշ տո նա կան մի ջա վայ րում, ուս տի հա րկ է հա գն վել 
հա մա պա տաս խա նա բար:

•	  Խի ստ կար ևոր են ան ձնա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, վս տա հու-
թյան վրա հի մն ված գոր ծըն կե րու թյան է ա կան նշա նա կու թյուն 
ու նի բիզ նե սի հա ջո ղու թյան հա մար: 

•	 Համ բե րա տար ե ղեք: Ե թե ու նեք լավ ապ րա նք և լավ գին եք 
ա ռա ջար կում, ա պա հա վա նա բար հա ջո ղու թյան կհաս նեք, թե-
պետ գոր ծըն թա ցը կա րող է ա վե լի եր կար տվել̀  այլ երկր նե րի 
հետ հա մե մա տած: 

•	 Բե լա ռու սում ա վե լի տա րի քով մար դիկ ծա նո թա նա լիս ա սում 
են ի րե նց ա նու նը և հայ րա նու նը, և դուք նրա նց պե տք է դի մեք 
ա նուն-հայ րա նու նով: 

•	 Նախ քան Բե լա ռուս մեկ նե լը, տպագ րեք այ ցե քար տեր̀  մի կող-
մում ան գլե րեն, իսկ մյուս կող մում` ռու սե րեն լե զու նե րով: Հան-
դի պու մը սկ սե լուց ա ռաջ այ ցե քար տեր տվեք սե նյա կում գտն վող 
բո լոր ներ կա նե րին: 

•	 Վար ձեք տե ղա ցի լավ թա րգ մա նիչ: 
•	 Լավ տոն չի հա մար վում հյու րըն կա լող եր կի րը քն նա դա տե լը: 
•	 Պատ րա ստ ե ղեք ձեզ ա ռա ջա րկ վող ու տե լի քը կամ խմիչ քը փոր-

ձե լու հա մար: 
•	 Մի որ դեգ րեք խի ստ մո տե ցում գնե րի և հա մա ձայ նագ րե րի հար-

ցում, պատ րա ստ ե ղեք բա նակ ցե լու և զի ջումնե րի գնա լու հա մար: 

2002-2010 թվա կան նե րի ըն թաց քում Բե լա ռու սում օ տա րե րկ րյա 
ներդ րումնե րը ա ճել են 13 ան գամ, իսկ ար տա քին առևտ րի ծա վա լը 
քա ռա պա տկ վել է: 2014 թվա կա նին ար տա քին նե րդ րող նե րը 15.1 մի-
լի արդ ԱՄՆ դո լա րի նե րդ րումներ են կա տա րել Բե լա ռու սի տն տե սու-
թյան ի րա կան հատ վա ծում: 

Ե թե ցան կա նում եք Բե լա ռու սում զբաղ վել առևտ րով` որ պես օ տա-
րե րկ րյա կամ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, ա պա ան հրա ժե շտ է 
որ դեգ րել ներ կայաց ված եր կու ձևե րից որ ևէ մե կը̀  կամ որ պես ներ-
կայա ցուց չա կան գրա սե նյակ (ՆԳ) կամ որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձ:

 Եր կու տար բե րակ նե րի հա մար էլ ձեզ ան հրա ժե շտ է գրա նց վել 
Հար կային մա րմնում: 
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Ա վան դա բար ներ կայա ցուց չա կան գրա սե նյակ նե րը Բե լա ռու սում 
ե ղել են պար զա պես կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րո նք գոր ծում են որ պես 
ար տա սահ մա նյան ըն կե րու թյուն նե րի դես պան ներ, բայց հար կեր չեն 
վճա րում այն տեղ: Ներ կայումս կա րող եք հար կեր վճա րել ՆԳ ունե նա-
լու դեպ քում ու պայ մա նագ րեր ստո րագ րել և բա նակ ցու թյուն ներ վա րել: 
Այ նուա մե նայ նիվ, ե թե ցան կա նում եք եր կա րա ժամ կետ առևտրային 
գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լել Բե լա ռու սում, ա պա լա վա գույն տար բե րա կը 
կա րող է լի նել ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ձե ռք բե րե լը: Բե-
լա ռու սա կան օ րե նք նե րում սահ ման ված են կազ մա կեր պաի րա վա կան 
տար բեր տե սակ ներ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձե րից շա տե րը̀  որ պես ի րե նց բիզ նե սի ա մե-
նա հար մար տե սակ, ընտ րում են ստո րև ներ կայաց ված նե րից որ ևէ 
մե կը.

−  Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն ներ 
− Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն ներ 
− Ու նի տար ձեռ նար կու թյուն ներ 

 Բազ մա թիվ խոր հուրդ ներ, ո րո նք հայաս տա նյան ըն կե րու թյուն նե-
րը կա րող են կեն սա գոր ծել Բե լա ռու սում, ու նեն հա մը նդ հա նուր բնույթ 
և կի րա ռե լի են բո լոր երկր նե րի հա մար և ամ փոփ ված են այն կո նկ րետ 
դեպ քե րի ու սումնա սի րու թյուն նե րում, ո րո նք ՄԹ առևտ րի և նե րդ րում-
նե րի նա խա րա րու թյան պաշ տո նա կան կայ քում ա ռա ջա րկ վում է որ-
պես Մի աս նա կան շու կա ներ թա փան ցե լու հա ջող ված պատ մու թյուն-
նե րի օ րի նակ ներ բրի տա նա կան բիզ նես նե րի հա մար.

•	 « կա տա րեք շատ հե տա զո տու թյուն ներ և խնամ քով ընտ րեք ձեր 
թի րա խային տա րա ծա շր ջան նե րը»

•	 «ո րոշ ժա մա նակ ան ց կաց րեք տա րա ծա շր ջա նում` ձեր գոր ծըն-
կեր նե րին և ման րա ծախ առևտ րով զբաղ վող նե րին հա րց նե լով, 
թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նեն ձեզ նից» 

•	 « Ձե ր ապ րա նք նե րի  տե սա կա նին  հա մա պա տաս խա նեց րե ք 
տ վյա լ ե րկ րի  հա մար»

•	 « վար ձեք  բա րձ ր ո րա կա վո րու մ ու նե ցող  տե ղա ցի  կա ռա վա րիչ, ով 
սկզ բում  պատ րաս տ է  աշ խա տել  մե նակ»

•	 « պատ րա ստ վե ք եր կար  ճա նա պար հ ա նց նե լու  հա մար, մեկ օ րում 
ո չի նչ չի լի նում» 

•	 « տե ղա ցի  օ ժան դա կ աշ խա տա կազ մին  լի ար ժեք  ներ կայաց րե ք 
ն պա տակ նե րը  և ին չ ա ռա ջըն թաց  կա  գոր ծե րում» 

•	 « պահ պա նեք  մո տի վա ցի ան»: 
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Ի նչ պե ս ա վե լի  վա ղ նշ վե լ է  այս  փաս տա թղ թում, այս  բո լոր  խոր հուրդ-
նե րը  հա մը նդ հա նուր ձ ևով  կի րա ռե լի  են  հայաս տա նյան  բիզ նես նե րի  հա-
մա ր Ե ՏՄ  շու կա, նե րա ռյալ Բե լա ռուս մուտք  գոր ծե լու  հա մար:

 Օգ տա կար կոն տա կտ ներ օ տա րե րկ րյա բիզ նես նե րի հա մար 
Բե լառուսում 

Նե րդ րումնե րի և սե փա կա նաշ նո րհ ման ազ գա յին գոր ծա կա-
լու թ յուն 

 Նե րդ րումնե րի և սե փա կա նաշ նո րհ ման ազ գային գոր ծա կա լու թյու-
նը ստե ղծ վել է երկ րի հա մար նե րդ րումներ նե րգ րա վե լու և Բե լա ռու սում 
գոր ծող մի ջազ գային ըն կե րու թյուն նե րին օգ նե լու հա մար:

 Բե լա ռու սում օ տա րե րկ րյա նե րդ րող նե րին տրա մա դր վող ծա ռայու-
թյուն նե րի թվում են.

•	  պատ րաս տել նե րդ րու մային ա ռա ջար կու թյուն ներ 
•	 ո րո նել պո տեն ցի ալ նե րդ րող ներ 
•	 հե տա զո տել ու վեր լու ծել պո տեն ցի ալ նե րդ րող նե րին 
•	 ա ջակ ցել պե տա կան մար մին նե րի և ազ գային հաս տա տու թյուն-

նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րին 
•	 կազ մա կեր պել հան դի պումներ պե տա կան պաշ տո նյա նե րի և այ-

լոց հետ 
•	 ծա նո թաց նել Բե լա ռու սի բիզ նես նե րին և օ տա րե րկ րյա գոր ծըն-

կեր նե րին մի մյա նց հետ 
•	 տե ղե կատ վա կան թե րթ րիկ ներ և շու կայի հե տա զո տու թյուն 
•	 ա ջակ ցու թյուն և ուղ ղոր դում: 

 Բե լա ռու սի առևտ րի և ար դյու նա բե րու թյան պա լատ 

 Բե լա ռու սա կան առևտ րի  և ար դյու նա բե րու թյան  պա լա տը երկ րում 
ար տա քին առևտ րի հար ցե րով զբաղ վող հիմնա կան հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կն է երկ րում:

 Այս կազ մա կեր պու թյու նը բիզ նես նե րին օգ նում է բազ մա թիվ աս-
պեկտ նե րում Բե լա ռու սում, նե րա ռյալ.

•	  Ո րո նում է բիզ նես գոր ծըն կեր ներ օ տա րե րկ րյա բիզ նես նե րի հա մար 
•	 Օգ նում է ար տա սահ մա նում առև տուր ի րա կա նաց նող բե լա ռու սա-

կան ըն կե րու թյուն նե րին 
•	 Տ րա մադ րում է ի րա վա բա նա կան և կո մեր ցի ոն հար ցե րով 

խո րհր դատ վու թ յուն 
•	 Գ րա վոր և բա նա վոր թա րգ ման չա կան ծա ռայու թյուն ներ 
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 Բե լա ռու սա կան ու նի վեր սալ ապ րան քային բոր սա 

 Բե լա ռու սական ու նի վեր սալ ապ րան քային բոր սան (ԲՈՒԱԲ) Բե լա-
ռու սի Հան րա պե տու թյան մի ակ ապ րան քային բոր սան է և ա մե նա մեծ 
բոր սային հար թակ նե րից մե կը Ար ևե լյան Եվ րո պայում: ԲՈՒԱԲ-ի հիմ-
նա կան գոր ծա ռույթն է ա ջակ ցել բե լա ռու սա կան ըն կե րու թյուն նե րին` 
ի րե նց ապ րա նք նե րը օ տա րե րկ րյա շու կա նե րում  վա ճա ռե լու, իսկ օ տա-
րե րկ րյա ըն կե րու թյուն նե րին` բե լա ռու սա կան շու կա մուտք գոր ծե լու 
հար ցում: 

 ԲՈՒԱԲ մաս նա ճյու ղեր ու նի Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան բո լոր 
շր ջա նային կե նտ րոն նե րում: 

Է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյուն 

Է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը պե տա կան նա խա րա րու թյուն է, ո րը 
պա տաս խա նա տու է այլ երկր նե րի հետ տն տե սա կան կա պե րի խթան-
ման և Բե լա ռու սի տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար:

Ղրղզս տան 

Ղրղզս տա նի բնակ չու թյու նը մո տա վո րա պես 6 մի լի ոն է, և մեկ շնչին 
ընկ նող 1270 ԱՄՆ դո լա րը գե րա զան ցող ՀՆԱ ու նե ցող Ղրղզս տա նը 
փո քր, բայց պո տեն ցի ալ շու կա է Հայաս տա նի հա մար̀Եվ րա սի ա կա ն 
տնտե սա կան  մի ու թյան մի աս նա կան շու կայում:

 Սա կայն թվե րը ցույց են տա լիս, որ 2014 թվա կա նին Հայաս տա նի 
և Ղրղզս տա նի մի ջև ար տա քին առև տուր գրե թե գոյու թյուն չի ու նե ցել, 
ար տա հա նու մը կազ մել է ըն դա մե նը 0.37 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար: Նույն մի-
տումն էր նաև 2015 թվա կա նին:

 Տա րե կան 7 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժե ղու թյա մբ ներ մուծ վող ապ-
րա նք նե րի շար քում կան բազ մա թիվ ապ րա նք ներ, ո րո նք ընդ գրկ ված են 
Հայաս տա նի  ար տա հան ման կա ռուց ված քում, ինչ պի սիք են.

Պ տուղ-բան ջա րե ղեն – 200 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար, ո րից.
 խա ղող – 1.3  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լա ր

Սնն դամ թե րք – 440  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար, ո րից.
 շո կո լադ – 69  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար, 
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ո գե լի ց խ մի չք – 17.5  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար,
մր գա հյութ – 4.8  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար, 
ծ խա խոտ և սի գա րետ – 66  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար,
 գա րե ջուր – 13 մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար, 
գի նի – 4.8  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լար:

 Կոշ կե ղեն – 130  մի լի ո ն Ա ՄՆ  դո լա ր
 Մա նա ծա գոր ծա կա ն ար տադ րա նք – 1.36  մի լի ա րդ ԱՄՆ  դո լա ր

 Ա ռա ջար կու թյուն ներ շու կա մուտք  գոր ծե լու հա մա ր
 Բիզ նե սի ստեղ ծում 

 Ձեռ նար կու թյուն ներ ստեղ ծե լու թույ լատ րե լի ձևեր 
Ե րկ րի տա րած քում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լու հա մար, ի րա վա բա նա-

կան ան ձը պե տք է գրա նց վի պե տա կան ե րեք մար մին նե րում` Ղրղզստա-
նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյու նում (երկ րի 
յու րա քան չյուր շր ջա նում կան շր ջա նային ներ կայա ցուցչ կան գրա սե նյակ-
ներ), Ազ գային վի ճա կագ րա կան կո մի տե ում, որ տեղ գրա նց ման տվյալ նե-
րը մուտ քա գր վում են Պե տա կան վի ճա կագ րա կան մի աս նա կան ռե ե ստ-
րում և Պե տա կան հար կային տես չու թյու նում (ՊՀՏ): Ան հատ ձեռ նե րեց-
նե րը պե տք է գրա նց վեն մի այն Ազ գային վի ճա կագ րա կան կո մի տե ում և 
Պե տա կան հար կային տես չու թյու նում:

 Օ տա րե րկ րյա նե րդ րող նե րն ու նեն նույն ի րա վա բա նա կան կար գա վի-
ճա կը̀  ինչ ղրղ զա կան նե րդ րող նե րը և կա րող են գոր ծու նե ու թյուն ծա վա-
լել որ պես լի ար ժեք օ տա րե րկ րյա ձեռ նար կու թյուն կամ գոր ծակ ցե լով տե-
ղա ցի կամ ար տա սահ մա նյան ձեռ նե րեց նե րի հետ: Օ տա րե րկ րա ցի նե րը 
կա րող են գնել ղրղ զա կան ըն կե րու թյուն նե րի բաժ նե տոմ սեր և այլ ար ժե-
թղ թեր ու մաս նակ ցել սե փա կա նաշ նո րհ ման ծրագ րին: 

Գ րա նց ման ըն թա ցա կար գեր 

Ղրղզս տա նի  Հան րա պե տու թյա ն ար դա րա դա տու թյան  նա խա րա րու-
թյու նում գրա նց վե լու հա մար ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցի չը կամ հիմնա-
դի րը պե տք է ներ կայաց նի հետ ևյալ փաս տա թղ թե րը.

 ¾ գ րա նց ման  դի մում,
 ¾ այլ փաս տա թղ թեր̀ կախ ված ըն կե րու թյան տե սա կից:

 Ե թե հիմնա դիր նե րից մե կը օ տա րե րկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձ է, 
ա պա գրա նց վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ներ կայաց նել օ րի նա կան ձևով 
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ռե գի ստ րից ստաց ված տե ղե կա նք, ո րը հա վաս տում է, որ հիմնա դի րը 
ի րա վա բա նա կան ան ձ է` իր երկ րի օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն: 

 Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն գրան ցե լու հա մար հիմնա դի րը 
պետք է ներ կայաց նի տե ղե կա նք բան կից, ո րը հաս տա տում է կա նո-
նադ րա կան կա պի տա լի 50-%-ի առ կայու թյու նը: 

Ի լրումն, որ պես հիմնա դիր հան դես ե կող օ տա րե րկ րյա քա ղա քա-
ցին պե տք է ներ կայաց նի նաև իր ան ձնագ րի պատ ճեն կամ ան ձը հաս-
տա տող որ և է այլ փաս տա թուղթ (վի զայի տևո ղու թյան հետ մի ա սին):

 Բո լոր փաս տա թղ թե րին պե տք է կց ված լի նեն նո տա րի կող-
մից վա վե րաց ված ղրղ զե րեն կամ ռու սե րեն թա րգ մա նու թյուն նե րի 
օ րի նակ նե րը: 

 Ձեռ նար կու թյուն նե րի գրան ցում ա զատ տն տե սա կան գո տի նե րում 
Ա զատ տն տե սա կան գո տում (ԱՏԳ) ձեռ նար կու թյուն գրան ցե լու 

հա մար գոր ծում է հա տուկ ըն թա ցա կա րգ, ո րի հա մա ձայն ձեռ նար կու-
թյուն նե րը պե տք է գրա նց վեն ԱՏԳ-ի ղե կա վա րու թյան մոտ: 

Ան հատ ձեռ նե րեց նե րի գրան ցում 
Ան հատ ձեռ նե րեց նե րին` ըստ նրա նց տե ղա կայ ման վայ րի, գրան-

ցում են Ազ գային  վի ճա կագ րա կան  կո մի տեն և դրա շր ջա նային վար-
չու թյուն նե րը: Գրան ցու մը կա տար վում է գրա նց ման հա մար ներ-
կայաց վող դի մու մի և ան ձնագ րի հի ման վրա: Գրա նց վե լուց հե տո 
վի ճա կագրա կան  մար մի նը տրա մադ րում է գրա նց ման սեր տի ֆի կատ` 
նույ նա կա նաց ման ան հա տա կան հա մա րով: 

 Մաս նա ճյու ղե րի և ներ կայա ցուց չու թյուն նե րի գրան ցում
 Մաս նա ճյու ղե րի և  ներ կայա ցուց չու թյուն նե րի գ րան ցու մը կա տար-

վում է նույն սկզ բուն քով, ինչ ի րա վա բա նա կան ան ձա նց գրան ցու մը: 
Գոյու թյուն ու նի լրա ցու ցիչ փաս տա թղ թեր ներ կայաց նե լու պա հա նջ̀  
մաս նա ճյու ղի կամ ներ կայա ցուց չու թյան կա նո նա կար գը և մաս նա-
ճյու ղը կամ ներ կայա ցուց չու թյու նը հիմնող ան ձի գրա նց ման փաս տա-
թղթե րի պատ ճեն նե րը:Օ տա րե րկ րյա ձեռ նար կու թյու նը կամ ֆի զի կա-
կան ան ձը պե տք է ներ կայաց նի նաև տե ղե կա նք̀  առևտ րային գոր ծու-
նե ու թյու նը գրան ցող հա մա կար գից  կամ այլ փաս տա թուղթ, ո րը հաս-
տա տում է, որ Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մաս նա ճյուղ/ ներ-
կայա ցուց չու թյուն հիմնող ըն կե րու թյու նը ի րա վա բա նա կան ան ձ է` երկ-
րի օ րե նսդ րու թյան հա մա ձայն, ինչ պես նաև նրա վճա րու նա կու թյու նը 
հաս տա տող տե ղե կա նք: Բո լոր փաս տա թղ թե րին պե տք է կց ված լի նեն 
նո տա րի կող մից վա վե րաց ված ղրղ զե րեն կամ ռու սե րեն թա րգ մա նու-
թյուն նե րի օ րի նակ նե րը: 
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Օ տա րե րկ րյա նե րդ րու մային մի ջա վայ րի ընդ հա նուր պատ կե րը

 Փաս տա թղ թե րի հա մա ձայն, Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյունն ու նի 
ա զա տա կան նե րդ րու մային ռե ժիմ և առ կա են առևտ րի ո լոր տը կար գա-
վո րող բազ մա թիվ օ րե նք ներ: Սա կայն այդ օ րե նք նե րը ոչ մի շտ են կի-
րարկ վում հետ ևո ղա կա նո րեն, խնդ րա հա րույց է նաև պայ մա նագ րե րի 
պար տա դիր լի նե լու ի րա վա կան հաս կա ցու թյու նը:

Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը բաց է օ տա րե րկ րյա ուղ ղա կի նե-
րդ րումնե րի հա մար և կա ռա վա րու թյու նը հրա պա րա կայ նո րեն ըն դու նում 
է, որ օ տա րե րկ րյա ուղ ղա կի նե րդ րումնե րը կար ևոր բա ղադ րի չն է տն տե-
սու թյան ա ճի հա մար:

 Գոյու թյուն ու նեն նե րդ րու մային մի ջա վայ րը օ տա րե րկ րյա ըն կե րու-
թյուն նե րի հա մար ա վե լի բա րեն պա ստ դա րձ նե լու մա սին օ րե նք ներ: 

Ար տար ժույ թը լայ նո րեն գոր ծած վում է և մր ցու նակ է: 
Ա ռևտ րային ար բիտ րա ժի մա սին օ րեն քը թույլ է տա լիս ար բիտ րա ժի 

մի ջո ցով լու ծել մի ջազ գային և ներ քին վե ճե րը: 
Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ան դա մակ ցում է Նե րդ րու մային 

վե ճե րի կար գա վոր ման մի ջազ գային կե նտ րո նին (ՆՎԿՄԿ): Ան դա մակ-
ցու թյան պայ մա նա գի րը ստո րա գր վել է 1995 թվա կա նի հու նի սի 9-ին և 
վա վե րաց վել 1997 թվա կա նի հու լի սի 5-ին: 1997 թվա կա նի մար տի 18-ին 
Ղրղզս տա նի  Հան րա պե տու թյու նը դար ձել է 1958 թվա կա նի Նյու Յոր քում 
ըն դուն ված Օ տա րե րկ րյա ար բիտ րա ժային ո րո շումնե րի ճա նաչ ման և կի-
րա րկ ման կոն վեն ցի ային: 

Հան դի սա նա լով Առևտ րի հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան (ԱՀԿ) 
ան դամ, Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը գոր ծում է ԱՀԿ-ի առևտ րին 
առնչ վող նե րդ րու մային մի ջո ցա ռումնե րի պար տա վո րու թյուն նե րի հա-
մա ձայն: Ղրղզս տա նի կա ռա վա րու թյու նը կր ճա տել է նաև օ տա րե րկ րյա 
ներդրող նե րի կող մից ի րե նց բնա կու թյան երկ րում վճար վող շա հույ թա հար-
կի հար կային բե ռը̀  տե ղա կան նե րդ րող նե րի հար կային տո կո սադ րույք նե-
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար: 

Օ տա րե րկ րյա և տե ղա ցի մաս նա վոր ի րա վա բա նա կան ան ձի նք կա րող 
են ու նե նալ բիզ նես ձեռ նար կու թյուն ներ և նե րգ րավ վել մի շա րք կո մեր ցի ոն 
աշ խա տա նք նե րում: Օ տա րե րկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ո րո շա կի ո-
րեն ար գել ված է դառ նալ հո ղի̀  նե րա ռյալ գյու ղա տն տե սա կան հո ղի սե փա-
կա նա տեր, թե պետ կա նո նա կար գե րով թույ լա տր վում է գույ քի վար ձա կա-
լում մի նչև 99 տա րի ժամ կե տով: 

Օ տա րե րկ րա ցի նե րին չի ար գել վում հող վար ձա կա լել̀  բնա կու թյան 
կամ գոր ծա րան նե րի հա մար: Հո ղի կե նտ րո նա կան ռե գի ստ րը օգ նել է 
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պո տեն ցի ալ վար կա ռու նե րին և այ լոց ան շա րժ գույ քի (օ րի նակ̀  հող, շեն-
քեր և այլ հար մա րու թյուն ներ) ֆի նան սա վոր ման հետ կապ ված հար ցե րը 
լու ծե լու հար ցում: Սա կայն Ղրղզս տա նի  Հան րա պե տու թյան բան կային 
հա մա կար գը շա րու նա կում էմնալ հա մե մա տա բար թույլ զար գա ցած և մի-
ջազ գային չա փա նիշ նե րով ոչ մր ցակ ցային:

Դան դա ղո րեն զար գա նում է գույ քային իրավունքների պաշտ պա-
նությունը:

Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը̀  որ պես ԱՀԿ-ի ան դամ, պար-
տա վոր է պա շտ պա նել հե ղի նա կային ի րա վունք նե րը: 2002 թվա կա նին 
Ղրղզս տա նի Հան րա պե տու թյու նը  մի ա ցել է թե́  ՀԻ ՊԿ-ի հե ղի նա կային 
ի րա վունք նե րի հա մա ձայ նագ րին և ՀԻ ՊԿ-ի կեն դա նի կա տար ման և 
ձայ նա գր ված քի մա սին պայ մա նագ րին: Սա կայն լայ նո րեն տա րած ված 
են կե ղծ ված ապ րա նք նե րը, ո րո նք հիմնա կա նում պատ րա ստ ված են 
Չի նաս տա նում: 

Օգ տա կար կոն տա կտ ներ օ տա րե րկ րյա բիզ նես նե րի հա մար 
Ղրղզս տա նում 

Է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նը ու նի նե րդ րումնե րի վար չու թյուն և 
հա կա մր ցակ ցային քա ղա քա կա նու թյան բա ժին, ո րը օգ նում է նե րդ րող նե-
րին բյու րոկ րա տա կան ըն թա ցա կար գե րը հաղ թա հա րե լու հար ցում: 

Այս վար չու թյու նը հա վա քում է նաև տե ղե կու թյուն ներ Ղրղզս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում նե րդ րու մային ծրագ րե րի մա սին: Սա կայն, ձեռ-
նար կու թյուն բա ցե լու հար ցում ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու այս վար չու-
թյան ընդ հա նուր ար դյու նա վե տու թյու նը սահ մա նա փակ է, քա նի որ պաշ-
տո նա կան բյու րակ րա տա կան ըն թա ցա կար գե րը հան դի սա նում են բիզ-
նես բա ցե լու խո չըն դոտ նե րից մե կը մի այն: 

Նա խա գա հի հո վա նու ներ քո գոր ծող Նե րդ րու մային խոր հուր դը 
ստե ղծ վել է բիզ նես մի ջա վայ րի կար գա վոր ման հե տա գա բա րե լավ ման 
նպա տա կով: 

Քա նի որ շու կան փո քր է և թույլ զար գա ցած շու կա, ա պա Հայաս տա-
նի բիզ նես նե րը Ղրղզս տա նում կհան դի պեն նույն մար տահ րա վեր նե րին, 
ինչ այդ երկ րում գոր ծող ցան կա ցած օ տա րե րկ րյա բիզ նես: Երբ հայաս-
տա նյան բիզ նես նե րը դի տար կում են Ղրղզս տա նում բիզ նե սով զբաղ վե լու 
հար ցը, ա պա պե տք է դի տար կեն շու կան բա ցա հայ տե լու ջան քե րի ծա-
վա լը̀  ակնկալ վող օ գուտ նե րի հետ հա մե մա տած: Ակն հայ տո րեն Ղրղզս-
տա նի Հան րա պե տու թյու նը ա մե նա դժ վար և ա մե նա քիչ գրա վիչ շու կան է 
Ե ՏՄ բո լոր շու կա նե րի մեջ: 
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Ռու սաս տան 

Ե ՏՄ երկր նե րի հետ Հայաս տա նի ար տա քին առևտ րի կա ռուց ված քի 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Հայաս տա նի հիմնա կան և ա մե նա մեծ 
առևտ րային գոր ծըն կե րը ԵՏՄ երկր նե րում ե ղել և մնում է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյու նը, ո րին բա ժին է ընկ նում ԵՏՄ երկր նե րի հետ Հայաս տա նի 
ողջ առևտ րի մո տա վո րա պես 95%-ը: Հայաս տա նը տա րեց տա րի ա վե լաց-
րել է իր ար տա հա նու մը Ռու սաս տան, ի նչ պես նաև ներ մու ծու մը Ռու սաս-
տա նից̀  տա րե կա ն ը նդ հա նուր առևտ րային հաշ վեկ շի ռը կազ մում է մո-
տա վո րա պես 1.4-1.5 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար: 

2014 թվա կա նին Հայաս տա նի ար տա քին առև տու րը Ռուսաստանի 
հետ (մի լի ոն ԱՄՆ դո լար) 

Աղ բյու րը` ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն
Տա րի 2014թ. ԵՏՄ Ընդ հա նու րի % ո րից Ռու սաս տան Ընդ հա նու-

րի %

Ար տա հա նում 324238.5 20.9 308250.2 19.9

Ներ մու ծում 1154463.8 26 1122876.0 25.3

Ըն դա մե նը 1478702.3 24.7 1431126.2 23.9

 2015 թվա կա նին Հայաս տա նի առև տու րը Ռուսաստանի հետ (մի-
լի ոն ԱՄՆ դո լար)  

Աղ բյու րը` ՀՀ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռայու թյուն

Տա րի 2015թ. ԵՏՄ Ընդ հա-
նու րի %

ո րից Ռու սաս տան Ընդ հա նու-
րի %

Ար տա հա նում 236246.5 15.9 225927.2 15.1
Ներ մու ծում 982124.6 30.1 948044.6 39.1

Ըն դա մե նը 1218371.1 25.7 1173971.8 24.8

 Հայաս տա նի գրե թե 1.5 մի լի ա րդ ԱՄՆ դո լար ար ժե ղու թյա մբ ար-
տա հան ման կա ռուց ված քում դե պի Ռու սաս տան ար տա հան ման բա ժի նը 
մո տա վո րա պես 320 մի լի ոն ԱՄՆ դո լար է, ո րից 80%-ը բա ժին է ըն կում 
սնն դամ թեր քին և գյուղմ թե րք նե րին, 12%-ը̀  ը նկ նում թան կար ժեք մե տաղ-
նե րին և 3%-ը̀  սար քա վո րումնե րին: 
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2014 թ.Հայաստանից Ռուսաստանի
Դաշնություն արտահանվող հիմնական

ապրանքները
Ըմպելիքներ, ոգելից խմիչքներ և քացախ

Մարգարիտ, թանկարժեք քարեր, մետաղներ
և այլն

Ձկներ, խեցգետնազգիներ, կակղամորթներ, 
ջրային անողնաշարավորներ

Մրգեր, ընդեղեն, ցիտրուսային մրգերի
կեղևներ, սեխ

Բանջարեղեն, միրգ, ընդեղեն և այլ
սննդամթերքներ

Կաթնամթերք, ձու , մեղր, կենդանական
ծագման մթերքներ

Քար, սվաղ, ցեմենտ, կտավաքար, 
թերթաքար և այլն

Բանջարեղեն, որոշ տնկիներ և պալարներ

էլեկտրական, էլեկտրոնային
սարքավորումներ

Սուրճ , թեյ, հավելումներ և համեմունքներ

Օպտիկական, լուսանկարչական , 
տեխնիկական, բժշկական և այլ
սարքավորումներ
Մեխանիզմներ, միջուկային
ռեակտորներ,կաթսաներ և այլն

Ծխախոտ և ծխախոտի առդյունաբերական
փոխարինիչներ

Դեղագերծականապրանքներ

Նշվածիհամար նախատեսված մասեր

Զանազան ուտելի ապրանքներ

Աղբյուր. Միջազգային առևտրի կենտրոն (International Trade Centre)
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Առաջարկություններ շուկա մուտք գործելու համար

2014 թվականին Ռուսաստանը աշխարհի իններորդ տնտեսությունն 
էր իր համախառն ներքին արտադրանքով (ՀՆԱ) ըստ ԱՄՀ-ի: 

Ընկերությունները Ռուսաստանում հիմնականում զբաղվում են 
հետևյալ տեսակի բիզնես գործուենությամբ.

•	 Ուղղակի վաճառք 
•	 Առաքման համաձայնագիր 
•	 Ներկայացուցչական գրասենյակներ 
•	 Օտարերկրյա իրավաբանական անձի մասնաճյուղ 
•	 Դուստր կազմակերպություն 
Ներկայացուցչական գրասենյակները հավատարմագրվում են 1-3 

տարով: Դրանք կարող են իրականացնել միայնաշխատանքներ̀  ուղղված 
շահույթի ստացմանը, ինչպիսին է` շուկայի հետազոտությունը: Բանկային 
հաշիվների և ֆոնդերի փոխանցման համար նրանք կարող են առանց 
սահ մա նա փակման օգտագործել ռուբլին և արտարժույթ: 

Օտա րերկր յա  իրա վա բա նա կա ն ան ձի  մաս նա ճյու ղը հա վա տար մա-
գր վում է 1, 2, 3 կամ 5 տա րով: Դրանք կա րող են իրա կա նաց նել բո լոր 
գոր ծա ռույթ ները, որոնք իրակացնում են ըն կե րութ յուն նե րը Ռու սաս տա-
նի Դաշ նութ յունում: 

Ընկերությունները կարող են ընտրել Ռուսաստանում ներ կա յա ցուց-
չութ յան հիմնադրումը̀  ռուսական դուստր ձեռնարկության միջոցով: Ռու-
սաս տա նում ամենատարածված բիզնես կառույցներն են. 

•	 Սահ մա նա փակ պա տաս խա նա տվութ յամբ ըն կե րութ յուն («OOO» 
ռու սե րեն)

•	 Փակ բաժնետիրական ընկերություն («ZAO» ռուսերեն)
•	 Բաց բաժնետիրական ընկերություն («OAO» ռուսերեն)

Մի քանի խորհուրդներ .

•	 Պատրաստ եղեք ներդնելու զգալի ժամանակ, անձնակազմ և կա-
պի տալ, քանի որ Ռուսաստանում բիզնես զարգացնելու համար 
անհրա ժեշտ են շատ ռեսուրսներ: 

•	 Կատարեք շուկայի հետազոտութուն̀  հնարավորությունները և ռու-
սա կան պոտենցիալ գործընկերներին հստակեցնելու համար:

•	 Դրսևորեք պատշաճ ջանասիրություն̀  մանրամասն ուսումնա սի-
րելով գործընկերների գործունեությունը նրանց վստահելիության 
մեջ համոզվելու համար:
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•	 Խորհրդակցեք հայկական ընկերությունների հետ, որոնք արդեն 
գոր ծում են շուկայում:

•	 Կանոնավոր կերպով հաղորդակցվեք ռուսական բիզնես գոր-
ծըն կեր ների հետ` ակնկալիքների հարցում ընդ հա նուր պատ կե-
րա ցում ապահովելու համար: 

•	 Հաճախակի մեկնեք Ռուսաստան` գործընկերների հետ հա րա-
բե րութ յուններ ստեղծելու և պահպանելու և շուկայի փոփոխվող 
պայ ման ները հասկանալու համար: 

•	 Նախատեսեք երկար ժամկետներ: 

Մի փոքր ավելի ընդլայնված
Անել թե չանել  

Առաջին, համոզվեք, որ ռուսական շուկա մուտք գործելու ձեր 
որոշումը լավ հիմնավորված է: Հաճախ ռուսական հնա րա վո րութ յուն-
ները հակակշռում են այնպիսի հարցեր, որոնց երբեք չեք հանդիպել 
այլ շուկաներում: Դրանք կարող են պահանջել հավելյալ ջանքերի և 
ժա մա նա կի տրամադրում: Պատրաստ եղեք դրա համար: 

Կատարեք շուկայի հետազոտություն նախքան շուկայի մեջ 
սուզ վե լը 

Շատ դեպքերում ձեզ անհրաժեշտ չի լինի կատարել իրա գոր ծե-
լիութ յան թանկարժեք խորքային ուսումնասիրություն̀  Ռուսաստանում 
ձեր ապ րանք ների պահանջարկը պարզելու համար: Ռուսական շուկան 
թեր հա գեց ված է բազմաթիվ ոլորտներում: Ձեր պոտենցիալ սպա ռող-
ներից ստաց վող առա ջին արձագանքը կարող է հստակ ազդանշան լինել 
ձեզ հա մար̀  արդյոք շա րու նա կել այդպես աշխատել, թե ոչ: 

Գտեք վստահելի գործընկեր Ռուսաստանում 

Ըստ էության, Ռուսաստանում գործունեություն ծավալելու հա մար 
շուկա մուտք գործողներին անհրաժեշտ չէ ստեղծել համատեղ ձեռ-
նար կութ յուն: Այ նուա մե նայ նիվ, հաջողակ գործընկերոջ կամ ձեր առա-
քիչի/մա տա կա րարի առկայությունը զգալիորեն կարագացնի շուկա 
մուտք գործելու գոր ծըն թացը: Հաջողված գործընկերության բանալին 
վստա հութ յան և անձ նական հա րա բե րութ յուն ներ ստեղծելն է: 
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Սկզբում ստեղծեք վստահություն 

Ռուսաստանում հանդիպումների առաջին կանոնը այն է, որ ձեր 
առա ջար կի հարցում պետք է լինեք անկեղծ, վճռական, պարզ ու շիտակ, 
ինչպես նաև շատ իրազեկված ձեր ապրանքի/ծառայության ոլորտում: 
Երբ ճանաչեք միմյանց, հստակ ցույց տվեք, թե որն է ձեր տար բե րու-
թյունը մյուս նե րից:

Բիզնեսի հաջողության բանալին անձնական հա րա բե րութ յուն
ներն են 

Չզարմանանք, եթե ձեզ ծանոթացնեն իրենց ընտանիքի հետ կամ 
հրավիրեն իրենց տուն: Ռուսաստանցիները ենթագիտակցաբար հակ-
ված են ուսումնասիրել ձեզ անձնական մակարդակում, որպեսզի հաս-
կա նան, թե արդյոք Դուք վստահելի մարդ եք̀  գործ բռնելու համար, 
թե ոչ: Վստահելի հարաբերություններ ստեղծելուց հետո, սովորաբար 
ձեզ ծանոթացնում են մյուս որոշում կայացնողների և բիզնեսների հետ, 
այդպիսով ճանապարհ բացելով ձեր բիզնեսի հաջողության, ձեզ անհրա-
ժեշտ ուղղորդումներիև, ի վերջո, վաճառքի համար: Անձնական հա րա-
բե րութ յուն նե րը միշտ գե րա կա յում են պաշտոնական կապերին: 

Մի թերագնահատեք ձեր ռուսաստանյան գործընկերոջը   

Հարաբերությունների կառուցման ողջ գործընթացում հարգալից 
եղեք ձեր գործընկերոջ նկատմամբ և անկեղծորեն բացատրեք ձեր ռազ-
մա վա րութ յունը և պլանները, եթե ցանկանում եք, որ նրանք օգնեն ձեզ: 
Ձեր առաջին քայլը կատարելուց առաջ համոզվեք, որ ձեր գործ ընկե րը 
լիարժեք հասկանում է ձեր գործողությունները և դրանց հիմքում ըն կած 
հիմնավորումը: Եթե հետևեք այս կանոնին, ապա կարող եք հա ճե լիո րեն 
զարմանալ, թե որքան օրիգինալ և արդյունավետ կարող են լի նել ձեր 
գոր ծըն կե րոջ կողմից առաջարկվող լուծումները: 

Մրցակիցներ և գործարար կապերի արժեքը 

Ընկերական հարաբերություններ պահպանեք այլ ընկերությունների 
հետ, որոնք գործում են ձեր կողմից ընտրված ոլորտում` նրանց դի-
տար կե լով ոչ թե որպես ձեր տեղական մրցակիցներ, այլ որպես ձեր 
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դաշ նա կից ներ: Դա էապես կընդլայնի ձեր բիզնես հա րա բե րութ յուն ները 
և դուք շատ արագ կճանաչեք տեղական միջավայրը: 

Եղեք քաղաքականապես կոռեկտ 

Ռուսաստանում սովորաբար հպարտանում են իրենց մշակույթով, 
ժա ռան գութ յամբ և պատմությամբ: Շատ հաճախ թվում է, որ նրանք 
քննա դա տում և շատ պահանջկոտ են իրենց քաղաքական էլիտայի հան-
դեպ: Սակայն չեն սիրում, երբ նրանց դատում են օտարները և ռուս ները 
կարծում են, որ ներքին հարցերը միմիայն «իրենց ընտանեկան բիզ նեսն 
է»: Ուստի, կենտրոնացեք բիզնեսի վրա և հեռու մնացեք նրանց առաջ-
նորդ նե րին, քաղաքականությունը և/կամ ավանդույթները քննա դա տե-
լուց: Թույլ մի տվեք, որ ձեր ոչ ցանկալի ուղերձը ազդի ձեր հա րա բե րութ-
յուն նե րի և, ի վերջո, բիզնեսի վրա: 

Ընտրեք ձեր մեկնարկային բազան 

Ավելի դյուրին և քիչ ծախսատար է սկսել որևէ մեկ աշխարհագրական 
վայրից և հաջողության հասնել այդտեղից: Դա կարող է լինել ձեր պա-
հանջ ները բավարարող հատուկ տնտեսական գոտի (ՀՏԳ): Մեկ այլ 
տար բե րակ է ձեր ռուսաստանցի գործընկերոջ գտնվելու վայրը, որտեղ 
նա լավ կայացած է և կարող է հեշտությամբ օգնել, որպեսզի ձեր նոր 
ձեռ նար կութ յունը արագորեն աճի: Շուկա մուտք գործող շատ նորեկներ 
իրենց մուտքի համար ավանդաբար ընտրում են Մոսկվան կամ Սանկտ 
Պե տեր բուր գը, այսինքն, երկու խոշոր բիզնես կենտրոններ, որտեղ պա-
հանջ վող ռեսուրսներից շատերը ձեռքի տակ են: Տեխնոլոգիական և արդ-
յու նա բե րա կան ընկերությունները հակված են գործունեության ծավալել 
նաև այն շրջան նե րում, որտեղ կան տեղական հնարավորություններ և 
ավե լի էժան աշ խա տուժ: 

Ներգրավեք պրոֆեսիոնալ փորձագետների

Ռուսաստանում անդրսահմանային առևտուրը կարգավորվում է շա-
րու նա կա բար փոփոխվող օրենսդրական համակարգի միջոցով: Հետևա-
բար, ուշադրությամբ լսեք ձեր տեղացի խորհրդատուի և/կամ իրա վա բանի 
առաջարկությունները, որոնք վերաբերում են բիզնես մո դե լին, մաքսային 
կանոնակարգերին, պահանջվող փաստաթղթերին, պայ մա նա գրի բո վան-
դա կութ յանը, նյութա-տեխնիկական ապահովման գոր ծո ղութ յուն նե րին, 
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պե տա կան պաշտոնյաների հետ հա ղոր դակ ցութ յուն նե րին և այլն: Սո-
վո րա բար առևտրային գործարքները ճիշտ կատարելու նա խա պայ մա նը 
տե ղա ցի փորձառու խորհրդատուներ ունենալն է:

Վճարումներ և պատշաճ ջանասիրություն 

Ամենատարածված առասպելներից մեկը կապված է ռուս են թա կա-
պա լա ռու նե րի կողմից վճարումների կասկածելի կարգապահության հետ: 
Փոր ձա գետ նե րը ընդունում են, որ շատ դեպքերում հարաբերություններ 
հաս տա տե լուց հետո ռուս ենթակապալառուները/գնորդները պատրաստ 
են վճարել նույնիսկ նախքան ապրանքի առաքումը: Այ նուա մե նայ նիվ, 
միշտ առաջարկվում է պատշաճ ջանասիրությունը̀  որպես մեկ այլ քայլ, 
որն անհրաժեշտ է Ռուսաստանի հետ ձեր առաջին փորձի հա մար: Իրա-
կա նում, տեղեկատվության հասանելիության/հավաքելու գոր ծըն թա ցի 
առանձ նա հատ կութ յուն ների պատճառով, այդ ստուգումները ավելի լավ 
և արագ կա րող են կատարել տեղացի խորհրդա տու նե րը̀  համեմատած 
իրենց միջազգային գործընկերների հետ:

Լեզու, հաղորդակցություններ և մուտք շուկա  

Ռուսերեն խոսող աշխատակիցների առկայությունը կարող է հեշ-
տութ յամբ լուծել լեզվական խոչընդոտի հարցը: Տեղացի գործակալի/
առա քի չի/ներ կա յացու ցչի միջոցով գործ բռնելը կարող է նույնիսկ ավելի 
արդ յու նա վետ լուծում լինել: Շուկայում հաջողությամբ գործելու մեկ այլ 
արդյունավետ մո դել է տեղացի բիզնեսի հետ հիմնադրած ՀՁ-ը: Մի ան-
տե սեք առևտրի և բիզնեսի տեղական ասոցիացիաները, որոնք կա րող են 
խիստ օգտակար լինել (շուկայի առաջատարների հետ շփվելու, ենթակա 
պալառուներին ավե լի արագ գտնելու և նրանց հետ բանակցելու, արդ յու-
նա վետ պատշաճ ջա նա սի րութ յան, փաստերի ստուգման և այլնի հա մար):

Զարգացրեք հարաբերություններ կառավարության հետ 

Պետք է շատ լրջորեն վերաբերվել կառավարության հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րին, քանի որ Ռուսաստանում հաճախ ամենահզոր բաժնետերերը 
պե տա կան մարմիններն են: Նրանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը 
և նրանց ճանաչելը խիստ կարևոր է: Ոլորտային կլաստերներում/հատուկ 
տնտե սա կան գոտիներում (ինչպիսին է` Կալուգան կամ Յարոսլավլը) 
խե լա միտ կլինի կենտրոնանալ տարածաշրջանային և մունիցիպալ 
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մա կար դակ ների վրա: Տեղական իշխանությանը դիտարկեք որպես 
ձեր գործընկեր, այլ ոչ թե պարզապես հարկ վճարող և ձեզ արժանին 
կմա տու ցեն: Խիստ կարևոր է ցույց տալ, որ որպես ներդրող դուք բե-
րում եք իրական օգուտներ տե ղա կան համայնքներին և այնտեղ ապ րող 
մարդ կանց: 

Կառավարության կարիքների հստակեցում  

Ռուսաստանի կառավարությունը բոլոր երեք̀  ֆեդերալ, տա րա ծա-
շրջա նա յին և մունիցիպալ մակադակներում, ունի պետության հա մար 
կարևոր նա խա գծե րը ֆինանսավորելու բազմաթիվ ծրագրեր: Հետևեք 
դրանց կա պակ ցութ յամբ կառավարության հայտարարված մրցույթներին 
կամ ներդ րու մա յին ծրագրերին, եթե ձեր ապրանքը/ծառայությունը կա-
րող է բա վա րա րել դրանցից որևէ մեկին: 

Ցուցաբերեք ստեղծագործական մոտեցում և օգուտ քաղեք 
մար տա հրա վեր նե րից 

Ցուցաբերեք ակտիվություն և ստեղծագործական մո տե ցում ձեզ հա-
մար այն պի սի նիշա հստակեցնելու համար, որտեղ մրցակիցներն ավելի 
քիչ են կամ ընդհանրապես չկան: Օրինակ՝ առևտրի համար Ռու սաս տա-
նի հսկա յա կան և տրանսպորտային թերզարգացած ենթակառուցվածք 
ունե ցող տա րած քը համարվում է մարտահրավեր: Միևնույն ժամանակ, 
Ռու սաս տանն ունի ամենատարածված ինտերնետային և բջջային հե-
ռա խոսա կա պը Եվրոպայում: Շուկայում գոյություն ունեն լո գիս տի կա-
յով զբաղ վող մի շարք նոր ընկերություններ, որոնք իրականացնում են 
առա քումներ և հա վա քում դրանց վճարումները Ռուսաստանի քարտեզի 
վրա նշված ցան կա ցած կետում: Օգտվեք այդ խաղացողներից̀  որպես 
ձեր լո գիս տի կա յի և վճարումների ենթակապալառուներ և սկսեք ձեր 
ապրանքի առ ցանց  վաճառ քը: Ներկայումս էլեկտրոնային առ քու վա ճառ-
քը զարգացող ոլորտ նե րից մեկն է Ռուսաստանում և ունի աճի մեծ հե ռա-
նկար ներ գալիք տա րի նե րի համար: 

Ապագային նայելիս. ԵՏՄ անդամակցության օգուտների կան-
խա տե սում` ԵՐԲ և ԵԹԵ-ներ

Ինտեգրացիոն ծրագրերը, ինչպիսիք են ԵՄ և ԵՏՄ, մշակվում են ոչ 
թե կարճ ժամանակաշրջանների, այլ տասնյակ և ավելի տարիների հա-
մար, եթե ամեն ինչ ընթանում է պլանավորվածի համաձայն: Այս իսկ 
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պատ ճա ռով, այս կամ այն ինտեգրումից ստացվող պոտենցիալ օգուտ նե-
րը դի տար կե լիս, իմաստ ունի դիտարկել ոչ միայն ընթացիկ իրա կա նութ-
յու նը, այլ նաև ծրագրել պոտենցիալ օգուտները̀  հաշվի առնելով իրա կա-
նութ յան և հան գա մանք ների հնա րա վոր փոփոխությունները: 

Այժմ մենք արագորեն կդիտարկենք մի շարք եթեներ և երբեր̀  Հա-
յաս տանի համար ապագայի կտրվածքով, ինչպես նաև, թե արդյոք աշ-
խար հի միջազգային գործերում կան որոշակի զարգացումներ, որոնք կա-
րող են անմիջական ազդել այն օգուտների մակարդակի վրա, որ Հա յաս-
տա նը կարող է ստանալ ԵՏՄ-ի անդամակցությունից: 

Մանսավորապես.

ԵՐԲ լիովին վերացվեն Իրանի նկատմամբ մի ջազ գա յին պատ  ժա-
մի ջոց ները 

Եթե երբևէ բացվի Վրաստանը և Ռուսաստանը իրար կապող եր-
կաթ գծի աբխազական հատվածը 

Եթե ԵՏՄ-ին անդամակցնեն նոր երկրներ 

Իրանի պատժամիջոցների վերացում

Վերլուծաբանների կարծիքով Իրանի նկատմամբ միջազգային 
պատ ժա մի ջոց նե րի ավարտը լավ նորություն է Հայաստանի համար:

Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ակնկալում է, 
որ, ի թիվս այլ դրական հետևանքների, դա կնպաստի տարածաշրջանում 
կա յու նութ յան ամրապնդմանը և համագործակցությանը:

Նախկինում պատժամիջոցները խոչընդոտում էին անդրսահ մա նա-
յին առևտրին: Բանկային փոխանցումները և այլ ֆինանսական գոր ծարք-
նե րը բարդ էին, ուստի առևտուրը սահմանափակվում էր բարտերային 
և կան խի կով իրականցվող մասնավոր բիզնես գործարքներով: 

Իր պոտենցիալի հետ համեմատած, ըստ ոլորտային ներ կա յա ցու-
ցիչ ների և ձեռներեցների, Իրանի հետ առևտուրը նվազել է 50 կամ 60 
տո կո սով: Նրանք նշում են, որ Հայաստանը կտրված է եղել Պարսից 
ծո ցի Բան դար Աբբաս նավահանգստից, որովհետև փոխադրող ըն կե-
րութ յուն ները հրա ժար վում էին ապրանքներ տեղափոխել իրանական 
նա վա հան գիստ, և Հայաստանը ստիպված էր օգտագործել Բաթումիի 
և Փո թիի նա վա հան գիստ ները ծովային փո խա դրումների համար: Հա-
յաս տա նի բիզ նե սը կարծում է, որ պատ ժա միջոց նե րի մեղ մա ցու մը 
կօգնի դի վեր սի ֆակց նել ար տա հան ման ուղիները, Հայաստանը դարձնել 
հիմնա կան տա րան ցիկ ուղի և վերականգնել առևտրի նախկին ծավալները: 
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Իր հերթին իրանական դիվանագետը կարծում է, որ Իրանի նկատ-
մամբ մի ջազ գա յին պատժամիջոցների վերացումը կարագացնի Հա յաս-
տա նի հետ Իրանի համատեղ էներգետիկ ծրագրերը: 

Նրանք համոզված են, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների 
վերա ցումը որոշակի ազդեցություն կունենա Հայաստան-Իրան ծրագրերի 
վրա: Ծրա գրե րը մեծամասամբ կենտրոնացված են բարձրավոլտ էլեկ-
տրա հա ղորդ ման գծի պլանավորված շինարարության վրա, ինչը թույլ 
կտա Հա յաս տա նին ավելի շատ բնական գազ ներմուծել Իրանից և 
դրա համար վճա րել Իսլամական Հանրապետություն մա տա կա րար վող 
էլեկ տրա կա նութ յամբ: 

Թե́  Հայաստանի և թե́  Իրանի պաշտոնյաները հղում են կատարում 
պատ ժա մի ջոց նե րին նաև Հայաստան-Իրան սահմանին 350 միլիոն 
ԱՄՆ դո լար արժեղությամբ խոշոր հիդրոէլեկտրակայանի շի նա րա րու-
թ յու նը շա րու նա կա բար հետաձգելու համար և հույս հայտնում, որ հիդ-
րո էլեկտրա կա յա նի ծրագիրը, ներառյալ ծրագրի համար ներդրումներ 
ներ գրա վե լը«ամե նայն հավանակությամբ կարագանա» շրջադարձային 
իրա դար ձութ յուն հան դի սա ցող միջուկային գործարքի արդյունքում: 

Այնուամենայնիվ, այս ծրագրերը կախված կլինեն ներդրումների 
մատ չե լիութ յու նից և տնտեսական հիմնավորվածությունից: Օրինակ՝ 
եր կաթ գծի կառուցման ծրագիրը պահանջում է 3.2 միլիարդ ԱՄՆ դո-
լար ներդ րում և որպեսզի այն իրականություն դառնա, անհրաժեշտ է 
ներդրող: Ըստ դես պա նի, դեռևս ոչ մի լուրջ ներդրող չի գտնվել: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ նման մեծ ծրագրերն իրականություն 
դառ նա լու համար դրանք պետք է լինեն ավելի մեծ ենթակառուցվածքի 
ցան ցի մաս, այլ ոչ թե ծառայեն երկու երկրների երկստեք շահերին:

Այս առումով Վրաստանը և Հայաստանը կապող երկաթգծի աբ խա-
զա կան մասի բացումը կարող է կենսական նշանակություն ունենալ Հա-
յաս տա նի և Իրանի միջև երկաթգծի ծրագիրը իրագործելի դարձնելու և 
ներ դրումներ ներգրավելու համար, քանի որ դրանով ուղիղ երկաթուղային 
ճա նա պարհ կբացվի և կշարունակվի Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի, 
Ռու սաս տա նի մի ջով:

Վրաստանը և Ռուսաստանը իրար կապող երկաթգծի աբ խա
զա կան մասի բացում 

Փոխադրումները և, ավելի լայն իմաստով, հա ղոր դակ ցութ յան ան-
վտան գութ յունը խիստ կարևոր դեր են կատարում Հա յաս տանի ազ-
գա յին անվտանգության համակարգում` հաշվի առնելով Թուրքիայի և 
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Ադրբեջանի կողմից բլոկադայի պատճառով այդ երկու երկրների հետ 
փակ սահմանները: 

Մյուս կողմից, Հայաստանը տուժող կողմ է Վրաստան-Ռուսաստան և 
Վրաս տան-Աբխազիա հարաբերություններում, ինչը լրջորեն բարդացրել 
է Հա յաս տանը և Վրաստանը ռուսական երկաթգծին կապող երկաթգծի 
աբ խա զական մասի օգտագործման հնարավորությունը:

Հայաստանի հաղորդակցության դիրքը կարող է դիտարկվել որպես 
«փակուղային», քանի որ երկիրը լիովին կախված է Վրաստանի և Իրանի 
միջով բեռների տարանցիկ փոխադրումից: 

Աբխազական հատվածում երկաթուղային հաղորդակցության բա ցու-
մը կարող է լուրջ հիմք հանդիսանալ ԵՏՄ երկրներից մեկի հետ հա յաս-
տան յան բիզնեսի ավելի լավ ինտեգրման համար: 

Հայաստանը երկաթգծով կապված է Վրաստանի և դրա ամե նա մեծ 
նավահանգստի̀ Փոթիի հետ, ինչը հնարավորություն է տալիս հա յաս տան յան 
ներմուծողներին և արտահանողներին մուտք գործել միջազգային շու կա: 

Աբխազական երկաթգծի հատվածի վերաբացումը Հայաստանը 
ուղիղ կկա պի Ռուսաստանի և այլ ԵՏՄ երկրների հետ Վրաստանի միջով: 
Դրան գու մա րած, իրագործելի կդառնա Հայաստան-Իրան երկաթգծի 
շի նա րա րութ յու նը, բեռների փոխադրումը Իրանից Հայաստան նոր եր-
կաթ գծով, այ նու հետև Ռուսաստանի Դաշնության երկաթգծի կայաններ̀  
Վրաս տա նի և Աբխազիայի միջով: 

Ցավոք սրտի, Հայաստանի երկաթուղու շինարարության հարցի ներ-
կա քննար կումնե րի ժամանակ ուշադրություն են դարձնում Հայաստանի 
և Իրա նի միջև ապրանքաշրջանառության վրա: Հայաստան-Իրան միա-
կող մա նի և փոքր ծավալների ապրանքաշրջանառության (ընդ հա նուր 
բեռ նա փո խադրումների մոտավորապես 80%-ը բաժին է ընկնում Իրանից 
Հա յաս տան ներմուծմանը) պատճառով, հաճախ նշվում է, որ երկաթգիծը 
կեն սու նակ չէ և չպետք է կառուցել: Նման սխալ պատկերացումը թույլ չի 
տա լիս դիտարկել այն փաստը, որ ներկայումս աշխարհում կառուցվող 
բո լոր երկաթուղիներից կեսից ավելին լուծում են ոչ թե միջպետական, 
այլ տարածաշրջանային հարցեր: Հայաստանը տարանցիկ երկիր և փո-
խա դրութ յուն ների հանգույց դարձնելու հեռանկարները, որոնք նոր հնա-
րա վո րութ յուն ներ են բացում Հարավային Ասիայի և Միջին Արևելքի 
հետ առևտրի համար, ակտուալ են դարձնում ԵՏՄ-ի զարգացումը̀  որ-
պես կազմակերպություն, որը բաց է փոփոխությունների համար, գտնվե-
լու է շարունակական համապատասխանեցման գործընթացում` ել նե-
լով դրա ընդլայնման բնույթից ու աշխարհագրությունիցև իր նոր ու հե-
ռա նկա րա յին անդամների շահերից: Սա, իր հերթինն, պետք է խթան 
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հան դի սա նա Հայաստանի համար, որպեսզի վերջինս ակտիվ դեր կա-
տա րի տարածաշրջանային հարցերում` առաջ մղելով և լոբիստական աշ-
խա տանք ներ տանելով այն լուծումների համար, որոնք շահեկան կլինեն 
թե́  Հա յաս տա նի և թե́  տարածաշրջանի երկրների համար: 

Եթե ավելի շատ անդամներ միանան ԵՏՄին 

2015 թվականին տեղ գտած մի շարք իրադարձություններ առա ջար-
կում են, որ ԵՏՄ չի պլանավորում սահմանափակվել իր շրջա նա կը միայն 
ներ կա 5 անդամ երկրների աշխարհագրությամբ: 

2015 թվականի հոկտեմբերին Իսրայելը հայտարարեց, որ շա-
հագրգռ ված է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում Եվրա սիա կան-
տնտե սա կան  միութ յան (ԵՏՄ) հետ ազատ տնտեսական գոտու վե րա-
բերյալ համաձայնագիր ստո րագրե լու հարցում: Երկու կողմերի պե-
տա կան պաշտոնյաները հաս տա տե ցին, որ իրենց հավատում են նման 
համաձայնագրի մեծ պոտենցիալին և այն համարեցին որ պես «առաջ-
նա հեր թութ յուն» ազատ տնտեսական գո տու մասին քննար կումնե րում: 
Հոկտեմբերի կեսերին Եվրասիական տնտե սա կան միության գերա գույն 
խորհուրդը որոշում կայացրեց այն մասին, որ Եվ րա սիա կան տնտե սա-
կան միությունը սկսում է ազատ տնտեսական գո տի ստեղծելու մա սին 
բանակցությունները Իսրայելի հետ: 

Կրկին 2015 թվականի հոկտեմբերին Ռուսաստանի արդ յու նա բե րութ-
յան և առևտրի նախարար Դենիս Մանտուրովը առաջարկեց ստեղ ծել 
տնտե սա կան համակարգման ԲՐԻԿՍ-ի և Եվրասիական տնտե սա կան 
միութ յան (ԵՏՄ) միջև̀  աշխատելով կրճատել ԲՐԻԿՍ-ի և ԵՏՄ-ի միջև 
խոչըն դոտ նե րի հնարավորությունները փոխադարձ առևտուրը խթա նե-
լու, ներ դրումնե րը մեծացնելու և նոր լիարժեք արդյունաբերական ծրա-
գրե րի հա մար: 

Ավելի վաղ̀  հունիսին, Հնդկաստանը և ԵՏՄ սկսել էին ուսումնա սի րել 
ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի իրա գոր ծե լիութ յանը: Հա-
մա պա տաս խան փաստաթուղթը ստորագրվեց Հնդկաստանի առևտրի և 
արդ յու նա բե րութ յան պետական նախարարության և ԵՏՄ-ի միջև Սանկտ 
Պե տեր բուր գի Միջազգային տնտեսական ֆորումի ժամանակ (ՍՊՄՏՖ, 
2015թ.):

Հետազոտական խմբին հանձնարարվել էր կատարել հե տա զո տութ-
յուն և նախագահների հաստատմանը ներկայացնել (Միության երկրների 
և Հնդկաստանի միջև) ազատ առևտրի գոտու հա մա ձայ նագրի մա սին 
բա նակ ցութ յուն նե րի մեկնարկի մասին որոշման նախագիծը: Խմբին 
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հանձ նա րար վել էր վերլուծել առևտրի, ներդրումների դինամիկան և 
ընդ հան րա պես «համատեղ առևտրի քաղաքականության և ինտեգրման 
օրա կար գերը»: 

2015 թվականի մայիսին ԵՏՄ-ը ազատ առևտրի մասին հա մա ձայ նա-
գիր ստորագրեց Վիետնամի հետ, որը առևտրային ռեժիմի դյուրինացման 
մա սին առաջին համաձայնագիրն էր 2015 թվականին Միությունը հիմ-
նադրե լուց հետո: 

Համանման աշխատանքային գործընթաց է ընթանում Եգիպ տո սի հետ: 
Այս գործընթացի ավելի լայն ազ դե ցութ յու նը այն է, որ որ քան ավե լի 

մեծ է ԵՏՄ և երրորդ երկրների ու բլոկների միջև գոր ծարք նե րի աշ խար-
հա գրութ յու նը, այնքան ավելի են մե ծա նում շու կա յա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րը ԵՏՄ բիզնեսների, նե րառ յալ, ինքնըս տինք յան, հա յաս տան յան 
բիզ նես նե րի հա մար: 



100 Եվրասիական տնտեսական միության 
(ԵՏՄ) տարածքում նոր տնտեսական 

հնարավորությունների բացահայտում

«Անտարես» հրատարակչատուն
ՀՀ, Երևան-0009, Մաշտոցի պ. 50ա/1

Հեռ.՝ (+374 10) 58 10 59
Հեռ. / ֆաքս՝ (+374 10) 58 76 69

antares@antares.am 
www.antares.am

Տպագրվել է «Անտարես» հրատարակչատանը


